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Arbetsmiljö
Vad säger lagen om arbetsmiljö
Lagkrav på arbetsmiljö regleras genom:
Arbetsmiljölagen (AML) (SFS nr: 1977:1160)
Arbetsmiljöföreskrifter (AFS)
Svenska Kyrkans egna riktlinjer för arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen är en ramlag som anger skyldigheter för arbetsgivare att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljölagen innehåller bestämmelser om:
arbetsgivares och arbetstagares skyldigheter
skyddsombud
påföljder om lagen bryts
hur tillsynen ser ut och mycket annat
Arbetsgivaren är ansvarig för att lagen följs. Arbetsgivaren ska inte bara förebygga utan
också planera för en god arbetsmiljö, det vill säga sätta mål för hur arbetsmiljön ska se ut
på arbetsplatsen. Arbetsgivarens mål med arbetsmiljöarbetet ska fastställas i olika typer
av formulär och dokument.
För att förtydliga innehållet i lagtexten ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter (AFS) som
mer detaljerat anger vad som gäller. Det finns ett stort antal föreskrifter varav flera är
branschspecifika.
Svenska kyrkan har tagit fram egna riktlinjer för arbetet inom kyrkan för till exempel
gravgrävning som kompletterar befintliga arbetsmiljöföreskrifter.

Läs mer på Arbetsmiljöverket www.av.se

Läs mer på Svenska kyrkan www.svenskakyrkan.se/arbetsmiljo
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Systematiskt arbetsmiljöarbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är lagstadgade krav på dokumentation om ett
systematiskt arbetssätt för att uppnå en god arbetsmiljö. Kravet på dokumentation om
systematiskt arbetsmiljöarbete finns reglerat i AFS 2001:01 som säger att det måste finnas:
Arbetsmiljöpolicy
Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
Uppgifts- och ansvarsfördelning
Riskbedömning
Handlingsplan
Särskilda instruktioner om arbete som innebär allvarliga risker
Att känna till dessa dokument och vad det står i dem är en del av anställningen, både
för arbetsgivare och för arbetstagare. Policyn ska gås igenom vid nyanställning och
regelbundna arbetsplatsträffar (APT).
För att uppnå de krav som finns på ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska det på varje
arbetsplats genomföras aktiviteter som tillsammans ska leda till en bra arbetsmiljö.
Exempel på sådana aktiviteter är genomförandet av skyddsronder och periodiska besiktningar där risker kopplade till olika arbetsmoment kartläggs. Identifierade risker skall
åtgärdas och en person skall utses som är ansvarig för att åtgärderna sker. Åtgärden
skall följas upp. Att kartlägga, åtgärda och följa upp åtgärderna är grundläggande för
allt arbetsmiljöarbete. Aktiviteter för att uppnå en god arbetsmiljö är:
Skyddsronder och periodiska besiktningar
Medarbetarsamtal
Företagshälsovård
Samverkansgrupp där fackliga representanter medverkar
Arbetsplatsträffar (APT)
Utvecklingssamtal

Arbetsmiljöverkets föreskrifter www.av.se/lagochratt/afs
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Arbetsmiljöansvar i församlingar och samfälligheter
Arbetsmiljöansvaret för församlingar och samfälligheter som arbetsgivare finns reglerat
i 3 kap § 2 i AML.
Fullmäktige har följande uppgifter:
Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy
Fördela arbetsmiljöuppgifter till kyrkorådet/kyrkonämnden/pastoratsnämnden
Uppföljning av arbetsmiljöarbete i linje med arbetsmiljöpolicyn
Ge ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbete i fullmäktiges årliga budgetbeslut
Kyrkorådet, kyrkonämnden och pastoratsnämnden har följande uppgifter:
Verkställa fullmäktiges beslut och se till att beslut om arbetsmiljö blir
		implementerade
Säkerställa att den dagliga verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen
		 och föreskrifter för arbetsmiljön
Ge kyrkoherden och eventuellt annan chef de befogenheter, resurser, kunskaper
		 och kompetens som krävs för tilldelad roll
Se till att riskbedömning görs vid förändring av verksamheten
Förbyggande arbete genom arbetsmiljöinvesteringar
Se till att systematiskt arbetsmiljöarbete följs upp och fungerar på arbets		platserna
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Ansvar för periodiska besiktningar
i fastighetsbeståndet
Skillnaden i ansvar mellan verksamhetsledaren och fastighetsägaren är inte alltid tydlig,
och ibland överlappar ansvarsområden varandra. Ett försök att ändå beskriva skillnaden
görs i punkterna nedan.
Fastighetsägaren
Fastigheten ska hållas i ett sådant skick att anställda och besökare ska kunna 		
		 vistas där utan att riskera att skadas eller bli sjuka.
Kontroll av fastigheten för att undvika fukt och mögel. Särskilda riskzoner är 		
		 krypgrunder och vindsutrymmen.
Kontroll av fastighetens fasta elinstallation så att den hålls i ett sådant skick
		 att den ger betryggande säkerhet för personer och sakskada.
Ansvara för att funktionskontroll av ventilationssystemet sker regelbundet.
Verksamhetsledaren
Ska säkerställa att det finns tid, resurser och rätt kompetens avsatt för
		 egenkontroll för att i tid kunna åtgärda bristande underhåll.
Egenkontroll och underhåll av kyrkklockor och takkronor.
Kontroll av synliga delar av den fasta elinstallationen och elutrustning
		 som kopplas in är säker att använda (förlängningskablar, ljusstakar, lampor, 		
		 värmefläktar, handverktyg med mera).
Påtala bristande ventilation till fastighetsägaren.
Säkerställa att kontroll av brandskydd genomförs och att all personal vet
		 vad som gäller om brand skulle uppstå.
Delegationsordning
Det är särskilt viktigt att det tydligt framgår vem som ansvarar för vad.
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Arbetsmiljö vid entreprenader och ideellt arbete
När församlingar och samfälligheter anlitar entreprenörer för att utföra arbeten på sina
fastigheter, ansvarar för att en särskild arbetsmiljöplan (AMP) upprättas eller att giltiga
skydds- och säkerhetsföreskrifter finns. Entreprenören svarar i sin tur för att egen
personal ges föreskriven information och har den utbildning i skydd och säkerhet som
arbetet kräver. Det åligger entreprenören att med eventuella underentreprenörer avtala
om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Det är också skyddsombudet hos
entreprenören som ska företräda anlitad personal under arbetet. Entreprenörens skyddsombud har rätt att komma in på arbetsstället om det behövs för att utföra sitt uppdrag.
Svenska Kyrkan har tagit fram mallar för upphandling och arbetsmiljöplaner, dessa kan
användas för att svara mot det arbetsmiljöansvar som faller på kyrkorådet, kyrkonämnden
eller av dessa delegerad person vid anlitandet av entreprenör.

För mer information och nedladdning av mallar:
Svenska kyrkans hemsidor/intranät www.svenskakyrkan.se/arbetsmiljo
www.ampguiden.net

Vissa arbetsmoment kräver specifika utbildningar eller certifikat enligt respektive
arbetsmiljöföreskrift (AFS). Exempel på utbildningar är förarintyg för skylift, heta arbeten,
montage av byggställning och rätt elkompetens för elarbeten. Vid anlitande av entreprenör
är det viktigt att genom upphandlingen säkerställa att entreprenören ansvarar för att de
som utför arbetet har den utbildning och de certifikat som krävs.
För ideella medarbetare är det viktigt att se till att de får en god introduktion och ledning
i uppgifterna som ska utföras och att de får del av lokala skydds- och säkerhetsföreskrifter
och eventuella risker i arbetsuppgifterna. För att skapa tydlighet kring uppdraget kan
kontrakt tecknas mellan den ideella medarbetaren och församlingen, med plats för att
underteckna att man läst, förstått och tänker respektera de lokala skydds- och säkerhetsföreskrifterna.
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Checklista

Arbetsmiljökartläggning
Att jobba med arbetsmiljökartläggningar kan liknas vid att
röra sig nedåt i en tratt. Till en början måste man ha en övergripande blick och utifrån vilken typ av risker som finns för
att sedan fördjupa sig mer och mer i specifika arbetsmoment.
Det gäller att jobba åt just detta håll för att inte utgå från
enskilda farliga arbetsmoment och därmed tappa det sys-

tematiska angreppssättet. Checklistan nedan kan användas
för att få den övergripande bilden av vilken typ av risker och
hur många de berör på arbetsplatsen. Denna checklista visar
också på en bra kategorisering av arbetsmiljöaspekter som
ska vara med i en kartläggning.

Arbetsmiljökartläggning – material finns att ladda ner på www.amv.se eller www.svenskakyrkan.se/arbetsmiljo

Namn

Datum

Församling/ormåde som kartläggningen avser

Hur många på arbetsplatsen är utsatta för

I liten omfattning

I måttlig omfattning

I stor omfattning

Olycksfallsrisker
Dålig ergonomi
Buller och/eller vibrationer
Dålig belysning eller svåra synförhållanden
Värme, kyla, drag, fuktighet
Damm, rök, gaser, ångor
Mögel, mikroorganismer
Enahanda, ointressanta, långtråkiga arbetsuppgifter
Jäkt, stress
Svårigheter att påverka den egna arbetssituationen
Obekväma arbetstider utan alternativ
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Brandskydd
Vad säger lagen om brandskydd
Lagkrav på systematiskt brandskyddsarbete regleras genom:
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet
		 (SRVFS 2003:10)
Statens räddningsverk allmänna råd och kommentarer om systematiskt
		 brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3)
Lagen om skydd mot olyckor, 2 kap 2§ ”Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare
till byggnader och andra anläggningar” reglerar hur det systematiska brandskyddsarbetet
ska se ut med hänsyn till vilken typ av fastighet och verksamhet som bedrivs där. För
kyrkans lokaler och verksamhet innebär det att ansvaret vilar på församlingen.
För det systematiska brandskyddsarbetet så finns ”Statens räddningsverks föreskrifter
om skriftlig redogörelse för brandskyddet” (SRVFS 2003:10) i vilken det regleras vilka typer
av verksamheter och lokaler som kräver en skriftlig dokumentation av det systematiska
brandskyddsarbetet. Här kan läsas att byggnader med krav på skriftlig redogörelse av
brandskyddet är samlingslokaler som används av fler än 150 personer, byggnadsminnen
eller kyrkliga kulturminnen enligt Kulturminneslagen (1988:950). Det måste avgöras från
fall till fall om den aktuella fastigheten inom församlingen behöver en skriftlig redogörelse
för brandskyddet och kanske även en anmälan till kommunen om tillsyn av brandskyddet.
Vidare finns ”Statens räddningsverk allmänna råd och kommentarer om systematiskt
brandskyddsarbete” (SRVFS 2004:3). Där finns det exempel på vad en dokumentation
behöver innehålla och checklistor på tekniska och organisatoriska brandskyddsåtgärder.
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Skriftlig dokumentation av det
systematiska brandskyddsarbetet
Om församlingens verksamhet kräver en skriftlig dokumentation av det systematiska
brandskyddsarbetet är rekommenderat innehåll i denna:
Generell beskrivning av byggnaden där även kulturhistoriska värden beskrivs
		 och var särskilt värdefulla inventarier är placerade.
Generell beskrivning av verksamheten och dess risker för brand.
Ansvarsfördelningen för brandskyddet och hur detta är organiserat.
Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder.
Förutsättningar för egen personal att göra en snabb första insats.
Utbildnings- och övningsplaner för egen personal och en logg över när dessa
		 är genomförda.
Underhålls- och kontrollplaner för alla brandskyddsåtgärder som finns och
		 en logg över när dessa är genomförda.
Rutiner för information till andra som använder lokalerna så som hantverkare
		 och besökare.
Beroende av vilken omfattning på det brandskyddsarbete som krävs ska detta revideras
externt av kommunens räddningstjänst eller internt genom egenkontroller i organisationen.
En genomgång av brandskyddet görs lämpligen en gång per år gärna i samband med övrigt
arbetsmiljöarbete eller om en stor förändring av verksamheten görs. Vid eventuella stora
renoverings- eller byggarbeten ska den fastställda arbetsmiljöplanen också täcka brandskyddet om detta påverkas genom till exempel heta arbeten. Heta arbeten är bland annat
svetsning, skärning, lödning eller arbete med varmluftspistol och sliprondell. För heta
arbeten finns det särskilda bestämmelser som också ställer krav på att utföraren av heta
arbeten är certifierad, läs mer under arbetsmiljö. För att komma igång med det systemstiska brandskyddsarbetet kan checklistan ”Kom igång med brandskyddsarbetet” användas.
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Brandskyddsansvar i församlingar
och samfälligheter
Huvudansvaret för brandskyddet inom församlingen eller samfälligheten vilar ytterst
på Kyrkonämndens ordförande. Arbetsuppgifter som hör till ansvaret kan fördelas ut via
en delegeringsordning till lämpliga tjänster inom församlingen så som kyrkoherden,
kyrkogårdschefen och fastighetsansvarig. Vidare kan man utse personer, exempelvis
vaktmästare som till sin tjänst får ett uttalat ansvar för olika delar i brandskyddsorganisationen så som brandskyddsansvar, utbildningsansvar, brandskyddskontrollanter, ansvarig
för det tekniska brandskyddssystemet exempelvis sprinkleranläggning. Denna delegeringsordning ska vara tydlig och väl känd för alla på arbetsplatsen. Ur delegeringsordningen
skall det framgå vilka personer som har vilket ansvar och deras kontaktuppgifter. De som
har ett ansvar enligt delegationsordningen för brandskydd bör också ha detta ansvar
angivet i sin befattningsbeskrivning enligt arbetsmiljölagstiftningens krav på befattningsbeskrivning, se mer under avsnitt om arbetsmiljö. Det är vanligt att fastighetsansvariga
och vaktmästare har ansvar för intern kontroll av det fysiska brandskyddet och då kan
checklistan ”Brandskyddskontroll” användas.

Boktips!
Brandskydd i kulturbyggnader

Finns att ladda ner som pdf på msb.se
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Samlad instruktion för
kontrollpunkterna i checklistan
”Brandskyddskontroll”
Centralapparat för automatiskt brandlarm
Centralapparaten övervakar anläggningens driftstillstånd och ger larm när detektorernas
värden överskrids.
Kontrollera att
 Larmanläggningen står i driftläge.
 Kontrolljournalen är ifylld med aktuell anläggningsskötares namn, telefonnummer
och mobiltelefonnummer.
 Larmanläggningen är provad – max ett år tillbaka i tiden. Skall vara noterat
i kontrolljournalen.
 Larmanläggningen ej är blockerad.

Larmtryckknapp
Larmtryckknappar finns för att manuellt kunna aktivera brandlarmet/utrymningslarmet
vid brand eller annan fara.
Kontrollera att
 Glas och lock ej är skadade.

Utrymningsväg
Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.
Kontrollera att
 Utrymningsväg och väg till utrymningsväg (t ex korridor och trapphus) är fria från
brännbart material och inte är blockerade av löst belamrande föremål t ex möbler.
 Eventuellt vägledande markering syns bra och ej är skadad.
 Dörr i utrymningsväg är lätt öppningsbar
 Utrymningsvägens utsida är fri från blockerande hinder t ex fordon eller snö
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Utrymningsskyltar
Utrymningsskyltar skall visa var utgångar till det fria finns. Skyltarna ska vara väl synliga
och helst vara placerade ovanför dörr som leder till utgång eller utrymningsväg. Om de är
försedda med belysning ska den alltid lysa eller vara belyst (undantag finns).
Kontrollera att
 Skyltar ej är skymda, utan är väl synliga från lämpliga punkter i lokalen.
 Nödströmmen/batteribackupen fungerar där sådan finns genom att trycka på
testknappen.
 Skyltar ej är skadade eller sitter löst.

Dörrar – nödutgångar
Dörr i eller till utrymningsväg skall ej försvåra eller fördröja utrymning. Dörren skall vara
fri från blockerande föremål och vara lätt öppningsbar i utrymningsriktningen utan nyckel.
Kontrollera att
 Dörrar är fria från blockerande föremål t ex möbler.
 Dörren lätt kan öppnas utan nyckel, kod eller kort samt kan öppnas minst 90°.
 Slagriktningen är utåtgående.
 Dörrar som är försedda med dörrstängare stänger helt och fallkolven griper tag
i slutblecket då dörren öppnas ca 1 dm och sedan släpps.
 Inga träkilar eller liknande föremål används för uppställning.
 Dörren i stängt läge ej kan öppnas när man drar i den utan att handtag/trycke
trycks ned.
 Dörren är hel utan skador på gångjärn, lås, trycke, karm, ev. glasruta eller andra delar.
 Dörr uppställd med magnet stänger vid tryckning på provknapp

Utvändig trappa/stege
Nödutrymningstrappa/stege skall underlätta utrymning då andra vägar ut till det fria
ej går att använda.
Kontrollera att
 Dörr eller fönster till trappa/stege fungerar enligt kontrollinstruktion för nödutgång.
 Lås och vred till ev. grind i trappa fungerar utan att kärva.
 Trappa/stege ej är blockerad vid marknivå av t ex vegetation, fordon eller snö.
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Utrymningsplan
Utrymningsplanen skall ge personer som befinner sig i byggnaden en översiktlig bild av
hur utrymning, larmning och placering av släckutrustning fungerar på aktuell arbetsplats,
avdelning eller våningsplan.
Kontrollera att
 Planen stämmer överens med verkliga förhållanden. Dörr eller fönster till trappa/stege
fungerar enligt kontrollinstruktion för nödutgång.

Dörr i brandcellsgräns
Ska hindra brand- och brandgasspridning via dörrhålet i brandcellsgränsen.
Kontrollera att
 Planen stämmer överens med verkliga förhållanden. Dörr eller fönster till trappa/stege
fungerar enligt kontrollinstruktion för nödutgång.
Provmetod
Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare:
 Dörren öppnas ca 1 decimeter och skall stänga helt och fallkolven gripa tag i slutblecket
då dörren släpps.
 Dörrstängaren skall orka stänga dörren helt. Kontroll på att dörren är stängd är att dra
i den utan att trycke/handtag nedtrycks och dörren förblir i stängt läge.
 Låskolven skall gå in i slutblecket (minst 7 mm)
 Dörren skall vara hel och sluta till så att inga springor finns. Även mot tröskel vid dörr
mot utrymningsväg.
 Då dörren öppnas görs en okulär besiktning av gångjärn, lås, trycke, karm, eventuella
glasrutors infästning, andra skador, uppmärkning och dörrtryckets funktion.
 Dörr är ej uppställd med kil eller dylikt.
 Ev magnetuppställning släpper vid signal.
Dörr i brandcellsgräns utan dörrstängare:
 Stäng dörren – Dörren skall stängas helt
 Låskolven skall gå in i slutblecket (minst 7 mm)
 Dörren skall vara hel och sluta till så att inga springor finns. Även mot tröskel vid dörr
mot utrymningsväg.
 Då dörren öppnas görs en okulär besiktning av gångjärn, lås, trycke, karm, eventuella
glasrutors infästning, andra skador och dörrtryckets funktion.
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Vägg i brandcellsgräns
Ska hindra brand- och brandgasspridning mellan brandceller. Väggen skall vara så
brandtålig och tät att spridning av brand och brandgaser hindras under den tid som
brandcellsritningen anger.
Kontrollera att
 Genomföringar (kablar, kabelstegar, rör, ventilationskanaler m.m.) är tätade med
typgodkänt material.
 Överluftdon och galler är listade och täta.
 Anslutning mot tak, bjälklag och väggvinkel är tätat med typgodkänt material.
 Glas i brandcellsgränsen är märkt med samma klass som anges på brandcellsritningen
och monterat enligt gällande anvisningar.
 Glöm ej kontrollera ovanför undertak.

Inomhusbrandpost
Ska på ett tidigt stadium, innan branden blir alltför omfattande, kunna användas
för släckning av brand. Slangens funktion skall regelbundet kontrolleras av fackman.
Kontrollera att
 Inomhusbrandpost ej är blockerad
 Skylt som anger släckredskap finns.
 Årskontroll är utförd av fackman. Kontrollmärke skall finnas.
 Slangen är försedd med munstycke.
 Slangen är ordentligt upprullad på slangrullen.
 Det ej finns något synligt vattenläckage.

Att använda slangen
Inomhusbrandposten är normalt försedd med ca 25 m formstyv slang. För att använda
slangen gör man följande:
1. Öppna skåpsluckan. Denna kan ibland vara försedd med ett plastlock, vid handtaget,
som måste brytas bort.
2. Öppna ventilen som finns vid slangens fästpunkt i väggen.
3. Dra ut erforderlig längd slang ur slangrullen.
4. Öppna slangens munstycke
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Handbrandsläckare
Ska på ett tidigt stadium, innan branden blir alltför omfattande, kunna användas för
släckning av brand.
 Släckaren skall vara placerad så att den enkelt och snabbt kan tas ner och användas,
speciellt i miljöer där det finns konstaterade risker.
 Val av släckmedel anpassas till den risk den i första hand är tänkt att användas mot.
 Avstånd till närmaste släckare bör ej överstiga 25 meter.
Kontrollera att
 Släckaren finns på avsedd plats.
 Skylt som anger släckredskap finns.
 Årskontroll är utförd av fackman. Kontrollmärke skall finnas.
 Manometer, om sådan finns, står på grönt.
 Plombering är obruten.
 Släckaren ej är belamrad.

Sprinkleranläggning
Ska på ett tidigt stadium, innan branden blir alltför omfattande, kunna användas
för släckning av brand.
Kontrollera att
 Anslutningskoppling till sprinkler inte är skadad.
 Skyddslock är monterat.
 Sil i anslutningskoppling inte saknas.
 Anvisningsskylt till anslutning finns och är hel.
 Anslutningskopplingar ej är blockerade av fordon eller annat som hindrar
räddningstjänsten att ansluta till koppling.

Brandfilt
Ska snabbt kunna användas för släckning av bl.a. brand i kläder.
Kontrollera att
 Filten finns på avsedd plats.
 Filten är lätt åtkomlig och ej blockerad
 Skylt som anger släckredskap finns.
 Instruktionen är synlig och läsbar
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Belysning
Kontrollera att belysningen är felfri och rätt placerad.
Lysrör
 Komponenter i lysrörsarmaturen kan bli överhettade om utbrända lysrör ej byts ut.
 Lagring – minst 50 centimeter från lysrör.
Kontrollera att
 Lysrör ej blinkar när belysningen tänds eller under normal drift.
 Lysrör ej har glödande ändar eller är missfärgade.
Halogenlampor och glödlampor
Glödlampor kan bli mycket heta när de används, speciellt halogenlampor. En 100W
glödlampa kan få en temperatur av upp till 230 - 240˚C och kommer denna i kontakt
med brännbart material kan brand uppstå.
Kontrollera att
 Brännbart material, t ex gardiner, ej hänger så att det kan komma i kontakt med lampor.
 Armaturen står stadigt eller är ordentligt fastsatt.

El-utrustning
Ska kontrolleras för att förhindra uppkomst av brand. Förutsättningar för brand är trasig
el-utrustning eller el-utrustning som ej fungerar normalt.
Kontrollera att
 Se till att trasig/ skadad el-utrustning eller el-utrustning som inte fungerar normalt
omgående repareras eller tas ur bruk.
 Att el-utrustning är så dammfria som möjligt.
 Att el-utrustning stängs av på huvudströmbrytaren om utrustningen inte behöver
användas.

El-central
Ska kontrolleras för att förhindra uppkomst av brand
Kontrollera att
 brännbart material inte ligger på kabelstegar/ el-centraler.
 el-utrymmen inte används som förråd.
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Systematiskt brandskyddsarbete – färdiga mallar finns att ladda ner och använda på www.brandskyddsforeningen.se

Namn

Datum

Församling

Kyrka

Risker

Ansvarig

Datum

Kommentar

Ansvarig

Datum

Kommentar

Ansvarig

Datum

Kommentar

Ansvarig

Datum

Kommentar

Inventera riskerna.
Besluta om risken ska accepteras eller inte.
Besluta om eventuella åtgärder.

Författningar
Upprätta rutiner för att identifiera lagkrav och
andra krav som organisationen berörs av och som
är tillämpliga på brandriskerna.

Brandskyddspolicy
Upprätta en brandskyddspolicy.
Besluta hur den ska delges alla anställda.

Verksamhets- och byggnadsbeskrivning
Skriv en generell beskrivning över din verksamhet
och hur byggnaden/byggnaderna ser ut.

Forts. nästa sida
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Brandskyddsorganisation/Ansvarsfördelning

Ansvarig

Datum

Kommentar

Ansvarig

Datum

Kommentar

Ansvarig

Datum

Kommentar

Ansvarig

Datum

Kommentar

Ansvarig

Datum

Kommentar

Besluta om vilka funktioner som ska ingå
i brandskyddsorganisationen.
Utse personerna.
Upprätta delegationsunderlag.
Kontrollera att de utsedda har lämplig
kompetens för sin funktion, om inte upprätta
en individuell utbildningsplan.
Besluta om vem som ger funktionen eller
personen delegation.

Utbildningsplaner
Inventera behoven av utbildning.
Upprätta utbildningsplaner.
Utse ansvarig för innehållet.
Utse ansvarig för genomförandet.

Brandskyddsregler
Inventera befintliga regler inom företaget.
Upprätta eventuellt nya brandskyddsregler. Glöm
inte att kontrollera mot gällande författningar,
rekommendationer m. m.

Brandskyddsbeskrivning
Identifiera och inventera verksamhetens
brandtekniska installationer och utrustning
och ange dem på en ritning.

Drift- och underhållsinstruktioner
Upprätta instruktioner för hur kontrollen
av de brandtekniska installationerna ska
ske och hur ofta.

Forts. nästa sida
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Kontrollsystem

Ansvarig

Datum

Kommentar

Ansvarig

Datum

Kommentar

Ansvarig

Datum

Kommentar

Sammanställ en pärm med brandskyddsbeskrivningar och upprättade drifts- och
underhållsinstruktioner, samt underlag för
att notera anmärkningar på.
Samla brandskyddskontrollanterna för
genomgång av hur materialet ska användas.
Besluta om hur, när och var kontrollerna
ska vara genomförda.
Besluta hur redovisning av genomförda
kontroller ska ske.
Besluta om rutiner för åtgärder av eventuella
brister.

Uppföljning
Besluta vilka interna och externa rutiner och dokument som ska följas upp.
Besluta om vilka i organisationen som följer upp
vilka rutiner och dokument.
Besluta om hur och när redovisning ska ske. Glöm
inte ledningen!

Övriga dokument
Samla in andra dokument som berör
brandskyddsarbetet till exempel:
Riskanalyser
Protokoll, förelägganden från räddningstjänsten
med mera.
Handlingar från genomförda revisioner av till
exempel automatiskt brandlarm, vattensprinkler,
elinstallationer.
Beredskapsplaner
Insatsplaner
Tillbudsrapporter
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Namn

Datum

Församling

Fastighet

Kontrollpunkt

Placering

Antal

OK

Kommentar

Åtgärdas av

Åtgärdat den

Centralapparat för brandlarm

Larmtryckknapp

Utrymningsväg

Utrymningsskyltar

Dörrar – nödutgångar

Utvändig trappa/stege

Utrymningsplan

Forts. nästa sida
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Kontrollpunkt

Placering

Antal

OK

Anmärkning

Åtgärdas av

Åtgärdat den

Dörrar – brandcellsgräns

Väggar - brandcellsgräns

Inomhusbrandpost

Handbrandsläckare – skum

Handbrandsläckare – pulver

Handbrandsläckare – kolsyra

Sprinkleranläggning
Brandfilt

Belysning
Elutrustning
Elcentral
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Elektriska installationer
Vad säger lagen om elektriska installationer
Lagkrav på vad som gäller för elektriska installationer regleras genom
9 kap. Ellagen (1997:857)
Starkströmsförordningen (2009:22)
Förordningen om elektrisk materiel (1993:1068)
Elinstallatörsförordningen (1990:806)
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd
Brandskyddsföreningens och Elektriska Nämndens bestämmelser och anvisningar
Tillämpliga arbetsmiljöföreskrifter (AFS) från Arbetsmiljöverket
Arbete med arbetsmiljö, brandskydd och elsäkerhet går ofta hand i hand. Krav på egenkontroller av elektriska anläggningar finns för alla fastighetsägare. För viss typ av fastighet
eller installation däribland Svenska kyrkans fastigheter finns det även krav på revisionsbesiktning som genomförs i enlighet med Elektriska Nämndens anvisningar av person med
rätt behörighet och god yrkesvana. Det kan vara en bra idé att se vad som står i försäkringsbrevet vad gäller särskilda elrevisioner och kontroller för att försäkringsskyddet ska
vara giltigt. Normalt besiktningsintervall är tre år och revisionsplan, protokoll och beslut
om åtgärder samt uppföljning av dessa ska sparas och kunna visas för försäkringsbolag och
Elektriska Nämnden.

Komponenter som kräver periodiska besiktningar
Egenkontrollerna genomförs lämpligen 1 ggr/år mellan de planerade revisionsbesiktningarna. Starkströmsanläggningar kallas den elektriska installation och utrustning som ska
besiktigas. Det som definierar starkström är strömmens förmåga att skada människor eller
egendom inte dess strömstyrka eller spänning. Det betyder alla elektriska installationer
i ett vanligt hus från elcentraler/proppskåp till belysning och hushållsapparater som
försörjs av elektricitet.
Viktig utrustning att kontrollera vid egenkontroller är elcentralen, jordfelsbrytaren, fasta och
synliga ledningar, sladdar och apparater, eluttag, elektriska element och belysning (se vidare
under avsnitt om ljuskronor). Lock eller dörrar till elcentraler ska vara stängda, skyddskåpor
ska sitta på plats och centraler får inte vara blockerade och därmed svåråtkomliga.
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Elcentralen eller proppskåpet, är elsystemets hjärta. Härifrån löper alla elledningar ut och
här sitter automatsäkringar eller proppar som löser ut om ledningarna blir överbelastade
eller om det uppstår ett elektriskt fel.
I äldre anläggningar är säkringen en keramisk propp som skruvas in i elcentralen. I nyare
anläggningar är säkringen automatsäkring, en strömbrytare som automatiskt slår ifrån
strömmen. Jordfelsbrytaren bryter strömmen om ett fel uppstår, och förhindrar farliga
elstötar samtidigt som den minskar risken för bränder. I många framförallt nyare anläggningar finns en fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen. Det förekommer även
fast installerade jordfelsbrytare som skyddar enstaka uttag, till exempel i badrum.

Vanliga problemområden
Fasta synliga ledningar är elledningar som är fästa utanpå golvsocklar, innertak, inneroch ytterväggar. Isoleringen på elledningar åldras med tiden och kan spricka. Fasta, synliga
elledningar kan även vara utsatta för yttre nötning.
Av säkerhetsskäl ska alla uttag utomhus, i kök, dusch- och badrum samt källare vara
jordade. Det får inte finnas både jordade och ojordade uttag i samma rum. Om fastigheten
har en gammal elinstallation eller om småbarn ofta vistas i lokalerna kan det finnas skäl att
låta installera en jordfelsbrytare som extra skydd. En portabel jordfelsbrytare som ansluts
mellan vägguttaget och den elektriska utrustningen är en billig livförsäkring vid exempelvis
arbeten med elverktyg utomhus. Alla jordfelsbrytare har en provknapp som används för
att kontrollera funktionen.
Några andra vanliga problemområden är:
Brist på uttag medför ökad användning av skarvsladdar och grenuttag som
ökar risken för överbelastning som kan utlösa brand. Dessutom är det ett vanligt 		
irritationsmoment vid städning och det kan också ge ett stökigt intryck.
Glödlampor, framförallt halogenlampor och toppförseglade lampor blir ordentligt 		
varma när de används. Värmen kan bli en brandfara om lamporna kommer i närheten
av, eller i direkt beröring med brännbart material.
Vid uppvärmning med direktverkande el är det viktigt att luftcirkulationen runt 		
elementen inte hindras, om den gör det så kan temperaturen kring elementet stiga
och utgöra en brandfara.
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Egenkontroll
Äldre anläggningar som är utförda enligt äldre föreskrifter har en större risk än moderna
anläggningar och bör därför kompenseras med tätare tillsyn. Vid mycket gamla elinstallationer är det lämpligt att göra en riskbedömning av elanläggningens elsäkerhet som sedan
kan ligga till grund för en plan för förnyelse av elsystemets delar.
Ellagsstiftningen ställer krav på fortlöpande och periodisk tillsyn av elanläggningar och
elektrisk materiel. Fortlöpande tillsyn görs för att eventuella skador och brister ska
upptäckas så snart som möjligt. En rutin för att upptäcka och åtgärda fel ska därför
upprättas.
Periodisk tillsyn innebär en noggrann kontroll av elanläggningar och elektrisk material med
planerade tidsintervall som bestäms av innehavaren utifrån anläggningens utformning,
påverkande miljö, utnyttjande grad och resultat av tidigare kontroller. Enligt Brandskyddsföreningens bestämmelser ska revisionsbesiktning utföras var tredje år. Den fortlöpande
kontrollen av elanläggningar i fastigheter där det vistas mycket människor och fastigheter
med höga kulturella och ekonomiska värden kan behöva kompletteras med en regelbunden
och mer grundligt utförd kontroll. Denna kontroll ska utföras av en yrkesvan person som
har god kunskap om aktuell anläggningstyp och gällande föreskrifter. Resultatet av denna
kontroll ska dokumenteras och eventuella fel måste rättas till omgående.

Läs mer på Elsäkerhetsverket www.elsakerhetsverket.se

Läs mer på Elektriska nämnden www.elektriskanamnden.nu

Elektriska installationer | 3

w

Checklista

Elektriska installationer
Följande checklista kan användas som stöd vid församlingens
årliga egenkontroller av elinstallationer. Gå igenom punkterna
i checklistan och markera vad som är bra och vad som
behöver åtgärdas. Några checkpunkter om arbete med
elektriska installationer kan anses höra till arbetsmiljö, det
viktiga är att de tas upp någonstans och inte faller mellan

stolarna. Arbetsmiljö, elsäkerhet och brandskydd går hand
i hand, hitta den modell som passar er församling bäst.
För de obligatoriska revisionsbesiktningarna som ska
genomföras av en person med rätt behörighet och god
yrkesvana vanligtvis vart tredje år används ett annat
besiktningsprotokoll.

Namn

Datum

Byggnad

Elcentralen

Kontrollerad

Kommentar

Kontrollerad

Kommentar

Kontrollerad

Kommentar

Är propparna (eller automatsäkringarna) märkta så att
du ser vilken del av lokalen respektive propp gäller för?
Är propparna ordentligt iskruvade?
Löser propparna (eller automatsäkringarna) ut ofta?
Är plats för huvudströmbrytare lätt åtkomlig, markerad
och känd av alla som arbetar i närheten?

Jordfelsbrytaren
Slår jordfelsbrytaren ifrån när du trycker på provknappen?
Slår jordfelsbrytaren ifrån omedelbart efter återställning,
utan att du vet orsaken?

Sladdar och apparater
Är alla sladdar hela, med yttre isolering intakt ända
in i apparaten, stick eller skarvuttaget?
Finns det apparater med trasiga höljen?
Ligger någon sladd i kläm?
Kommer någon sladd i kontakt med en het yta?
Ligger ledningar ihoprullade som ”fågelbon”?
Har elmateriel, maskiner, utrustning rätt märkning (CE)
och används rätt?

Forts. nästa sida
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Fasta, synliga ledningar

Kontrollerad

Kommentar

Kontrollerad

Kommentar

Kontrollerad

Kommentar

Kontrollerad

Kommentar

Kontrollerad

Kommentar

Finns det synliga skador eller missfärgningar
på ledningarnas isolering?
Är ledningarna placerade så att de utsätts för nötning
eller annan yttre påverkan?

Eluttag
Är alla uttag utomhus, i kök, dusch- och badrum samt
källare jordade?
Finns det både jordade och ojordade uttag i något rum?
Är eluttag i badrummet skyddade av jordfelsbrytare?
Sitter uttagen väl fast och/eller finns det sprickor
eller missfärgningar på eluttagens kåpor?
Glappar anslutna stickkontakter?

Glödlampor och belysning
Har du heta glödlampor i närheten av brännbara textilier?
Har du lampor som blinkar, eller som på annat sätt
fungerar onormalt?
Använder du glödlampor med högre effekt
än armaturens maxvärde?
Är ljusarmaturernas sladdar i gott skick?
(se vidare under avsnitt om takkronor)

Elektriska element (radiatorer)
Är el-elementen placerade så att de har god ventilation?

Arbeten med elektriska installationer
Har alla kunskap om innebörden och konsekvenserna
av elektrisk fara samt vet vilka säkerhetsåtgärder som
är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna?
(ELSÄK-FS 2006:1)
Har alla fått information/utbildning om första hjälpen
vid el-olyckor?
Uppfylls kraven på behörighet och kunskaper vid
elinstallationsarbeten? (Elinstallatörsförordningen
1990:806, ELSÄK-FS 2010:4)
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Energianvändning
Vad säger lagen om energianvändning i fastigheter
Det finns ett antal lagar, regelverk och förordningar som reglerar byggnaders energianvändning. Dessa förändras med jämna mellanrum och det är därför viktigt att ha en rutin
för bevakning av ändrade regelverk. De främsta regelverken är:
Miljöbalken
Boverkets byggregler
Byggnadsändringsregler (numera integrerat med byggreglerna)
Lag om byggnaders energiprestanda
Dessutom finns ett antal uppsatta mål för energieffektivisering, både nationellt och inom
stiftet. De nationella målen är att energieffektiviseringen i bebyggelsen skall vara 20 % till
2020 och 50 % till 2050 jämfört med 1995.

Energiarbetets olika delar
Energianvändningen utgör ofta en betydande kostnad för församlingen. All energianvändning påverkar också miljön och klimatet. Förutom mängden energi som används spelar
också val av energibärare roll för påverkan på miljö och klimat. Fossila energikällor har
större negativ påverkan på växthuseffekten än energi från förnybara energikällor. Det är
därför viktigt att den energi som krävs för uppvärmning, tappvarmvatten och el-apparater
används så effektivt som möjligt för att få en låg energikostnad och samtidigt påverka
miljön och klimatet så lite som möjligt.
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Genom att arbeta systematiskt med uppföljning av energianvändningen kan slöseri med
energi och användning av olämplig typ av energibärare identifieras och åtgärdas. För att
minska energianvändningen behöver församlingar och samfälligheter arbeta på olika nivåer
med energifrågan:
På ledningsnivå behöver man arbeta med övergripande, strukturellt arbete och
		 sätta mål för verksamheten. Ledningens viktigaste uppgift är att sanktionera och
		 vara pådrivande samt hålla liv och kontinuitet i effektiviseringsarbetet. Här fattas
		 också investeringsbesluten.
På tjänstemannanivå behöver man ta fram åtgärdsförslag, handlingsplaner
		 och genomföra åtgärder. Man behöver också se till att personalen får lämplig 		
		kompetensutveckling.
På vaktmästar- och fastighetsskötarnivå måste man utföra regelbundet arbete
		 med energitillsyn av anläggningar och fastigheter.
En brukarenkät bland medarbetarna som handlar om inomhusklimatet i lokalerna bör göras
en gång per år. Denna ger värdefull information om upplevd komfort och eventuella
problem. Exempel på en sådan finns bland checklistorna.
Bland checklistorna finns även en bruttolista för tänkbara åtgärder i en byggnad. Den kan
vara bra att använda för att säkerställa att man inte glömmer enkla och effektiva åtgärder.

Energirondering
Den absolut viktigaste delen av energieffektiviseringsarbetet är att ha koll på de installationer man har fungerar och hur bra byggnadens klimatskal fungerar. Detta gör man i en
så kallad energirondering. Olika saker behöver kontrolleras olika ofta, vilket framgår av
checklistan. I tillägg till checklistan är det viktigt att man har en fungerande rutin för
felanmälan. Alla medarbetare skall veta vem man vänder sig till när man upplever problem
med till exempel drag eller för låg värme. Checklistan är uppdelad i olika områden vilka
förklaras lite mer i detalj i följande avsnitt.
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Värmesystem
Fastighetens värmesystem behöver ses över regelbundet för att säkerställa dess funktion
särskilt viktigt är det att se över värmesystemet inför en kommande vinter så att eventuella fel och brister kan åtgärdas i god tid före det blir kallt.
Exempel på kontrollpunkter är termostater och packboxar i systemets radiatorer som ska
kontrolleras förslagsvis i september/oktober. Samtidigt med kontrollen av packboxar och
termostater kontrollera att temperaturen inomhus, i trapphus, garage, förråd m.m.
överensstämmer den med den önskade temperaturen.
Om det finns komfortkyla i fastigheten så ska inomhustemperatur kontrolleras ytterligare
två gånger sommartid. För bårhus/likbodar/frysrum ska temperaturen kontrolleras två
gånger per år.

Klimatskal
Värmen i en fastighet läcker ut genom väggar, tak, golv, fönster och dörrar, detta kallas
klimatskal. För att få en översyn av klimatskalet på varje enskild fastighet så kan en
värmekamera användas. I majoriteten av alla fastigheter är de känsligaste punkterna
för värmeläckage otätheter vid fönster och dörrar samt en oisolerad vind. Genom att
kontrollera isoleringens kvalité på vinden, tätningslister i fönster och otätheter/skevhet
på dörrar och portar och åtgärda eventuella fel och brister inför vintern kan mycket
värmeförluster undvikas.

Vattenanvändning
Rinnande kranar och läckande rör kan innebära stora energiförluster men också en ökad
risk för vattenskador. Vattenarmaturer och toaletter bör kontrolleras två gånger per år
för att eventuella läckage ska upptäckas och åtgärdas i tid.
Tappvarmvattentemperatur mäts på tappstället längst från varmvattenberedare, en gång
per år. Temperaturen skall vara minst 50°C och högst 60°C. I varmvattenberedaren skall
temperaturen vara 57-60°C av legionellaskäl.
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Belysning
För en så effektiv belysning som möjligt bör reflektorerna i lysrörsarmaturer kontrolleras
och rengöras en gång per år. Drifttider för utomhusbelysning kontrolleras i samband med
omställning sommar-/vintertid. I samband med det kan även närvarostyrningen funktionskontrolleras.

Övrigt
Ett enkelt sätt att upptäcka energislöseri på är att nattvandra genom byggnaderna. På
natten eller sen kväll ska all utrustning vara avstängd, belysning släckt och den behovsstyrda ventilationen vara i standby läge/avstängd. Vid en nattvandring upptäcks om det
behöver göras någon förändring i befintliga inställningar och arbetsrutiner för att minska
ett eventuellt energislöseri.
Under vintermånaderna är det viktigt att kontrollera avisningsutrustningen i hängrännor
och stuprör samt snösmältningsutrustning/markvärme så att den fungerar som den ska
och inte går i onödan. När säsongen är slut kontrolleras att den stängs av helt.

Läs mer på Karlstads stifts ”Miljöhandledning”
www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift

För att få rådgivning i energifrågor kan man vända sig till Karlstad stifts egen energiingenjör.

Boktips!
Handbok i hållbar energianvändning för kyrkan

Läs mer på Etik och Energi, www.etikochenergi.se
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Checklista

Systematiskt energiarbete
För att mer i detalj lära sig om vad man kan göra för
energieffektiviseringsåtgärder och hur detta görs finns
det redan mycket bra material skrivet men det är inte
detta vi ska lyfta i denna skrift. Det vi vill betona här

är vikten av ett systematiskt arbete med energieffektivisering. För att komma igång och styra ert energiarbete
på ett bra sätt kan följande aktiviteter vara till god hjälp
att organisera arbetet

Namn

Datum

Församling

Arbetscykel

Kommentar
Ansvarig:

Sätt upp energigrupp med
blandade kompetenser

Datum:

Ansvarig:

Sätt upp ett system för energidata och alla energibärare

Datum:

Ansvarig:

Gå igenom responsprotokoll eller
gör en egen energikartläggning

Sätt upp mål om minskad
energianvändning, antal
utbildade etc

Datum:

Ansvarig:

Datum:

Ansvarig:

Sätt upp åtgärdsplaner för
att nå målen

Datum:

Ansvarig:

GENOMFÖR!
Datum:

Ansvarig:

Följ upp genomförda åtgärder
Datum:

Ansvarig:

Informera och utbilda
Datum:
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Checklista

Bruttolista för energieffektiviseringsåtgärder
För att nå en bra energiprestanda för fastighetsbeståndet
krävs ett gott underhåll av befintliga anläggningar och
installationer men även specifika åtgärder. Denna checklista

Byggnad och klimatskal

hjälper till att hitta enkla och vanligt förekommande
energieffektiviseringsåtgärder som vi uppmuntrar er till
att utvärdera om de kan vara lämpliga för era fastigheter.

Är genomfört

Lämpligt att genomföra

Kommentarer och prioritering

Är genomfört

Lämpligt att genomföra

Kommentarer och prioritering

Tilläggsisolering, fasad
Tilläggsisolering, vind/bjälklag
Byte/komplettering av fönster
Åtgärda otätheter i klimatskalet
Port- och dörrstängare
Solavskärmning utvändig/invändig
Översyn av klimatskal med termografi
Långtidsmätningar av inomhusklimatet

Värmesystem
Injustering av värmesystem
Termostatventiler
Pumpstoppsautomatik
Optimera inomhustemperaturen
Spillvattenvärmeväxlare
Varmvattenberedare sommartid
Rökgasvärmeväxlare, rökgaskondensation
Ökad effektivitet i värmeväxlare

Forts. nästa sida
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Dimensioneringskontrollera styrventiler
Solenergi
Energieffektiv snösmältningsanläggning/
markvärme
Ecokomb till oljepanna
Dimensionering av ackumulatortankar
Ventilationssystem
Behovsanpassad drift
Värmeåtervinning
Luftflödesinjustering
Filter med låga tryckfall

El allmänt

Är genomfört

Lämpligt att genomföra

Kommentarer och prioritering

Eleffektiva motorer
Rätt storlek på motorer och pumpar
Varvtalsreglering genom frekvensstyrning
Intelligenta motorvärmaruttag
Energieffektiva vitvaror
Energieffektiv torkrumsutrustning
Nedsäkring av abonnemang
EnergyStar-märkning kontorsutrustning
Skärmsläckare datorer
Avstängningsrutiner
Forts. nästa sida
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Belysning

Är genomfört

Lämpligt att genomföra

Kommentarer och prioritering

Är genomfört

Lämpligt att genomföra

Kommentarer och prioritering

Är genomfört

Lämpligt att genomföra

Kommentarer och prioritering

Är genomfört

Lämpligt att genomföra

Kommentarer och prioritering

Energieffektiva ljuskällor
Lämplig ljusstyrka
Individuella styrmöjligheter
Närvarostyrning (ir/akustisk)
Dagsljusstyrning
Sektionering
Rengöring armaturer
Armaturplacering
Högfrekvensbelysning

Kylsystem
Energieffektiv kylproduktion
Fjärrkyla / absorptionskyla / solkyla
Frikyla
Värmeåtervinning från kylmaskiner

Tappvarmvattensystem
Installation av snålspolande armaturer
Självstängande armaturer

Reglerstrategier
Driftoptimering
Drifttider anpassade till verksamheten
Nattsänkning / helgsänkning

Forts. nästa sida
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Nattkyla
Reglering med referensgivare
Prognosstyrd reglering

Kompetens, organisation
och visualisering

Är genomfört

Lämpligt att genomföra

Kommentarer och prioritering

Är genomfört

Lämpligt att genomföra

Kommentarer och prioritering

Skapa besparingsincitament
Arbeta med beteendeförändringar
Kvalitetssäkra energistatistiken
Kompetensutveckla driftpersonalen
Organisera för driftoptimering
Energiinventering / energibesiktning /
energideklaration
Nattvandring

Försörjningssystem
Värmepumpar
Biobränsle
Fjärrvärme
Baslast- och spetslastanläggningar
Solceller
Informationsteknik
Datorisering / effektivisering
av styr- och övervakningssystem
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Checklista

Energirondering
Energironderingen säkerställer att anläggning och utrustning som finns installerad fungerar som den ska med minsta
möjliga energianvändning. Om osäkerhet finns kring några
av kontrollpunkterna ta kontakt med stiftets energiingenjör

Värmesystem

för vägledning och utbildning. En noggrann och regelbunden
kontroll håller energikostnaderna nere. God kontroll på ventilationsanläggningar kan spara mycket energi, se checklista för
ventilationskontroll.

Intervall

Termostater och packboxar

1ggr/år i september/oktober

Värmekurva

4ggr/år

Inomhustemperatur

4ggr/uppvärmningssäsong

Datum

Kommentar

Datum

Kommentar

Flödeskontroll av radiatorer, inför varje vinter
gärna med värmekamera
Luft / luft-värmepumpar

1ggr/månaden under vintern

Värmepumpar (även luft/luft)

service beställs vartannat år

Luftning av radiatorsystem

1-2ggr/år

Kontroll av värmesystemets vattenkvalitet

1ggr/år

Nattsänkning 2 grader i alla byggnader

inställningen kontrolleras 1ggr/år

Temperatursänkning under semester och andra
längre perioder utan verksamhet, ställs in inför
varje aktuell period
Pumpstopp sommartid (om ej automatik finns)

kontrolleras när värmen
stängts av

Temperaturgivares funktion kontrollmätning
med templogger
Fuktgivares funktion kontrollmätning med
fuktlogger

Klimatskal

1ggr/år

Intervall

Tätningslister i fönster

1ggr/år september/oktober

Översyn av klimatskal med termografi

engångskontroll och i samband
med klimatskalsåtgärder

Dörrar / portar

kontrolleras inför varje vinter med
avseende på otäthet/skevhet

Kontroll av vindsisoleringens skick och fuktnivå

1ggr/år i januari
Forts. nästa sida
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Vatten

Intervall

Rinnande vatten på toaletter

2ggr/år

Rinnande vatten i Vattenarmaturer

2ggr/år

Tappvarmvattentemperatur mäts på tappställe
längst från varmvattenberedare

1ggr/år

Belysning

Intervall

Rengöring av reflektorer i lysrörsarmaturer

1 ggr/år

Drifttider utomhusbelysning

2 ggr/år sommar-/vintertid

Närvarostyrning funktionskontrolleras

2ggr två gånger per år

Kyla

Intervall

Inomhustemperatur

2ggr/sommar i komfortkylda
byggnader

Bårhus/likbodar/frysrum temperatur

2ggr/år

Övrigt
Nattvandring

Intervall

Datum

Kommentar

Datum

Kommentar

Datum

Kommentar

Datum

Kommentar

Datum

Kommentar

4ggr/år

Avisningsutrustning, kontrolleras under januari
och när istapparna smält helt för säsongen
Information om pågående åtgärder till alla
medarbetare

2ggr/år

Säkringsstorlek, kontrolleras initialt samt efter
större eleffektiviseringsåtgärder
Anmälda driftstörningar eller klagomål, kontrolleras löpande att de följts upp
Mätutrustning för egenkontroller kontrolleras
och kalibreras

1ggr/år

Avstängningsrutiner kontorsutrustning, kontrolleras efter normal arbetstid ett par gånger
per år
Enkät om inomhusklimat och energi

1ggr/år

Temperaturinställning i trapphus, garage, förråd
m.m.

2ggr/vinter

Egna specifika kontrollpunkter

Intervall
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Checklista

Brukarundersökning inomhusklimat
1. Inomhusmiljö
Upplever du besvär med
någon av följande faktorer?

Ja, ofta (varje vecka)

Ja, ibland

Nej, aldrig

Drag
För hög rumstemperatur
Varierande rumstemperatur
För låg rumstemperatur
Instängd (”dålig”) luft
Torr luft
Obehaglig luft
Statisk elektricitet
Buller
Damm och smuts
Annat, vad:

2. Temperatur och värmekomfort
Hur tycker du att värmekomforten i stort sett är på din arbetsplats?
Mycket bra    

Bra    

Besväras du av att du har…

Acceptabel    

Ja, ofta (varje vecka)

Dålig    

Ja, ibland

Mycket dålig

Nej, aldrig

… alltför kallt på vintern?
… alltför varmt på vintern?
… alltför kallt på sommaren?
… alltför varmt på sommaren?
… alltför varmt hela året?
… kalla golv?
Forts. nästa sida
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Besväras du av att du har…

Ja, ofta (varje vecka)

Ja, ibland

Nej, aldrig

… drag från fönster?
… drag från ytterdörrar/portar?
…svårigheter att själv påverka
inomhustemperaturen?

3. Luftkvalitet
Vad tycker du om luftkvaliteten i stort på din arbetsplats?
Mycket bra    

Bra    

Känner du av någon av följande
lukter på din arbetsplats?

Acceptabel    

Ja, ofta (varje vecka)

Dålig    

Mycket dålig

Ja, ibland

Nej, aldrig

Stickande lukt
Mögellukt
Instängd lukt
Unken lukt
Besväras du av något av följande på din
arbetsplats?
Svårigheter att bli av med fuktig luft
i våtutrymmen eller kök?
Svårigheter att själv påverka ventilationen?

4. Ljud
Hur tycker du att ljudförhållandena i stort sett är på din arbetsplats?
Mycket bra    

Bra    

Störs du av ljud från…

Acceptabel    

Ja, ofta (varje vecka)

Dålig    

Ja, ibland

Mycket dålig

Nej, aldrig

… ledningar och rör?
… ventilation/fläktar inomhus?
… ventilation/fläktar utomhus?
…ljud från pannrumm?
… trafikbuller?
Forts. nästa sida
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5. Nuvarande besvär
Har du under det senaste året
haft något av följande besvär?

Ja, ofta
(varje vecka)

Om ja, tror du att det
beror på din arbetsmiljö?
Ja, ibland

Nej, aldrig

Ja

Nej

Vet ej

Trötthet
Tung i huvudet
Huvudvärk
Illamående/yrsel
Koncentrationssvårigheter
Klåda, sveda, irritation i ögonen
Irriterad, täppt eller rinnande näsa
Heshet, halstorrhet
Hosta
Torr eller rodnad hud i ansiktet
Fjällning eller klåda i hårbotten eller öron
Torr, kliande, rodnad hud på händerna
Tack för din medverkan! Dina svar är viktiga för oss som arbetar med energi och arbetsmiljö!
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Krypgrund
Vid periodiska besiktningar av krypgrunder ska följande kontrolleras:
Fukt
Temperatur
Organiskt material
Skador på konstruktionen
Mögel-, rötsvampar och andra mikroorganismer
Denna text är framtagen i samarbete med Göran Rönnerfjäll, OBM och
Torbjörn Hägg, Anticimex.

Fukt i krypgrunden
Den exakta utformningen och konstruktionen av en krypgrund, som också kan benämnas
torpargrund, varierar. Krypgrunder utsätts på olika sätt för fuktinträngning. Relationen
mellan fukt och temperatur hänger tätt samman. Varm luft kan bära mer fukt än kall luft
och det är i gränsen mellan varm och kall luft som det kan uppstå problem med kondens.
Uteluftens relativa luftfuktighet (RF) är den enskilt största faktorn till en fuktig krypgrund
och denna egenskap beror av väder och årstid. När varm och fuktig sommarluft tränger in
i den kalla krypgrunden och kyls ner så faller fukten ut i form av kondens mot de kalla ytorna.
Fukt från marken tränger också upp i krypgrunden. Beroende på marken och dräneringen
runt fastigheten är risken för detta olika stor. Markytan i krypgrunden kan kännas torr
och dammig men fukthalten några decimeter ner i jorden kan vara hög. Stensockeln eller
en grundmur i sten kan förutom att fungera som köldbryggor där varm och fuktig luft
kondenserar också leda upp fukt ur marken genom kapillärsugning. Generellt är det mer
effektivt att avfukta krypgrunden än att värma bort fukten.
För att sänka fukten i krypgrunden kan:
Markplast läggas ut
Avfuktare installeras
Dränering av fastigheten ses över
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Förutsättningar för tillväxt av mögel- och rötsvampar är tillgången till vatten och näring
samt en gynnsam temperatur. Den näring som krävs för att mögel- och rötsvamparna ska
överleva hämtar de ifrån det angripna materialet. Rötsvampen växer inåt i materialet och
bryter ned cellväggarna och förstör på så sätt trämaterialet inifrån. Mögelsvampar växer
till största delen på materialets ytor.
Temperaturen i krypgrunden varierar inte särskilt mycket under året och är i det flesta
fall alltid en gynnsam temperatur för tillväxt av mögel-, rötsvampar och andra mikroorganismer. För att minska att fuktskador uppstår är det därför viktigt att fukthalten hålls
så låg att inte tillväxt kan ske. Mikroorganismer växer exponentiellt 2 blir 4, 4 blir 8 osv.
Vid en luftfuktighet om 85 % RF en temperatur på 10°C kan mögel växa på ca 8 dagar.
Mögel behöver bara en relativ luftfuktighet på 75 % för att börja gro.

Organiskt material i krypgrunden
Organiskt material innehåller kol som mikroorganismerna kan livnära sig på. Detta kan
vara träbjälklagret i sig men också bitar av trä eller spån som ligger på marken och suger
åt sig fukt i krypgrunden. Vanligt är att det ligger en del byggmaterial kvar i krypgrunden
i form av träspill men också gamla papperssäckar för murbruk eller annat som blivit
liggande. Att rensa bort organiskt material i krypgrunden är en bra och enkel åtgärd för
att minska tillgången på kol för mikroorganismerna.
För att minska mängden tillgängligt organiskt material kan krypgrunden städas eller
saneras på skräp.

Skador på konstruktionen
Tidigare angrepp av mögel- rötsvampar och mikroorganismer kan ha orsakat skador
som påverkar byggnadskonstruktionens bärighet och hållfasthet. Detta bör kontrolleras
vid periodiska besiktningar av krypgrunden. Andra skador, exempelvis droppande vatten
och avloppsledningar eller annan utrustning som finns i krypgrunden kan leda till framtida
skador och angrepp av mikroorganismer om dessa inte åtgärdas.
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Säkra arbetsmetoder
Under kyrkgolven kan förekomsten av gamla kistor och kvarlevor från människor
som ligger begravda där ställa särskilda krav på hur arbetet genomförs i krypgrunden.
Krypgrunden är dessutom en dammig miljö där det kan finnas risk för förekomst av
kreosot och asbest. Tryckimpregnerat trä får idag inte användas i byggnadskonstruktioner
men användes under en period på 60- och 70-talen. Impregneringsmedlet bryts med
åldern ner och fäller ut klorföreningar som är skadliga för hälsan. Höga halter av sporer
från mikroorganismerna i krypgrunden är också hälsovådligt att andas in. Det ska därför
genomföras en arbetsmiljöinventering som ser över vilka risker som finns med arbetet
och hur dessa bäst kan motverkas. Vid allt arbete i krypgrunder ska bra skyddskläder
och andningsskydd användas. Läs mer under avsnittet om arbetsmiljö, där står också
vad som gäller vid anlitandet av hjälp från entreprenör för arbete i krypgrunden.

Kallställning av kyrka
Om kyrkan tidigare varit uppvärmd och sedan kallställs minskar värmespillet från kyrkan
ner till grunden. Denna förändring kan behöva kompenseras för genom avfuktning. Ökad
fukthalt i grunden är i sig inte ett argument för att inte kallställa kyrkan om detta anses
nödvändning. Dock betyder en kallställning en förändring i användningen av kyrkan som
är viktig att ha kontroll över. Det kan med fördel sättas in fukt- och temperaturmätare
som kan ge värdefull information. Dessa i kombination med att man loggar utetemperaturen och luftfuktigeten kan ge en bild av samspelet mellan uteklimatet och klimatet
i krypgrunden. Att se över vilka tidigare åtgärder som genomförts och följa upp dessa
är ett bra sätt att lära sig mer om hur klimatet i krypgrunden varierar.
Få bättre kännedom om fastighetens krypgrund genom:
Regelbundna besiktningar
Fukt- och temperaturmätare
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Egenkontroll
Egenkontroll av krypgrunden bör ske en gång per år under sensommaren, augustiseptember, då fukttrycket är som högst. Om det finns tendenser till problem blir dessa
mest synliga vid denna tid på året. Vid dessa egenkontroller upptäcks även om det finns
påverkan från skadedjur. Det kan vara en god idé att anlita extern kompetens för en
detaljerad genomgång av utrymmena i syfte att skapa en nulägesbeskrivning. Experterna
genomför mätningar för att bland annat ta reda på materialfukt i konstruktionerna, något
som inte kan avgöras på annat sätt än genom mätning. De kan också hjälpa till att förtydliga vilka riskfaktorer som gäller för den aktuella krypgrunden och föra upp dessa på
respektive fastighets checklista för egenkontroll.
Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på förändringar som kan komma efter
genomförda åtgärder i fastigheten som påverkar temperatur och fukt som till exempel
tilläggsisolering, byte av värmesystem, förändrad verksamhet i lokalerna, förändringar
av ventilationen eller ombyggnationer.
Att värma bort fukten i krypgrunden är ur ett energiperspektiv mycket kostsamt.
Avfuktning är vanligtvis ett bättre och billigare alternativ.
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Checklista

Krypgrund
Denna checklista kan användas vid egenkontroll av krypgrunder. Den bästa tiden på året för att genomföra denna
egenkontroll är på sensommaren augusti – september
då fukttrycket utifrån är som högst. Finns det särskilda

riskmoment med krypgrunden kan dessa läggas in som
kontrollpunkter i checklistan. Syftet är att lära sig hur normalläget för krypgrunden ser ut och därmed lättare upptäcka
förändringar och eventuella problem i tid.

Namn

Datum

Byggnad

Konstruktionstyp

Kontrollpunkter

Kontrollerad

Kommentar

Möjligt tillträde till hela grunden
Fuktmätare installerad
Markfuktighet (står det vatten i delar av grunden eller
är det tort och fint)
Finns det markplast inlagd, dess skick
Synliga fuktskador (mögel, fuktrosor)
Dålig lukt
Är ventilationsgluggarna öppna
Fungerar eventuella avfuktare eller fläktar
Förekomst av organiskt material (byggspill)
Vatten- och avloppsledningars skick och funktion
Yttermurens skick (problem med lossnande puts/murbruk)
Tidigare genomförda åtgärder
Särskilda riskfaktorer för denna krypgrund är (kan tas fram
med experthjälp vid detaljerad genomgång och besiktning)
1.
2.
3.
Övrigt/förslag till åtgärder
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Kyrkklockor
Vid periodiska besiktningar i klocktorn och klockstaplar ska följande kontrolleras:
Klockaxlar
Klockstolar
Klockkläppar
Motor
Linhjul
Kedjedrev med kedjor och vajrar
Lucköppningsanordning och ev hydraulik
Denna text är framtagen ur befintligt material från Ingvar Rohr, Riksantikvarieämbetet
och i samarbete med Bo Bergholtz, Bergholtz Klockgjuteri AB.

Klockaxlar och klockstolar
Klockaxlarna kan vara i trä eller metallkonstruktioner och är till viss del påverkade av
väder och vind uppe i tornen. Ett förebyggande skydd för att minska risken för röta
och rost är en väl fungerande öppning och stängning av tornluckorna. För att skydda
träkonstruktionerna ytterligare så kan de oljas eller målas efter behov. Klockaxlar och
klockstolar i metall kan i sin tur behöva rostskyddsmålas.
Alla muttrar som håller klockan och dess axeltappar skall vara hårt dragna och kontrolleras
årligen. På nya anläggningar behöver detta göras oftare då det tar ett antal år innan
konstruktionen har satt sig.

Klockkläppar
Det har hänt att klockkläppar sitter löst och flyger ut ur kyrktornet vid ringning och det
kan naturligtvis gå illa. Därför är det viktigt att kontrollera att kläpparna sitter fast ordentligt även i sidled för att undvika wobbling och felaktiga anslag i klockan. Kläppkulan ska
träffa klockan i slagringen, det vill säga där godset är som tjockast. Om kläppen halkat
ner och slår för låga slag kan det innebära att flisor och bitar slås ut ur klockans gods och
därmed förstör klockan. Om det är så att kläppkulan blivit skev eller skapat ojämnheter
på insidan av klockan kan detta jämnas till med en fin fil. Kläpparnas läderupphängning
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Klocka upphängd i rak axel
Upphängningsarmatur

Beslag

Linhjul

Kullagerhus

Kläpp

Kedja med wire

Kedjedrev

Motor

Motorbädd

Linhjulen är monterade runt klockaxeln, motorn är monterad antingen ovanför, under eller
vid sidan av klockan. Mellan motor och linhjul går en kedja med vajer. Vajern fästs i linhjulen
med spännskruvar, det är med dessa vajern spänns.
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smörjes vid behov med syrafritt fett, till exempel talg eller ister (inte olja eller konsistensfett). Om läderupphängningen är utnött skall den ersättas med en ny. Det är viktigt att
remläder av god kvalitet används. På balanskläppar vars lager är försedda med en smörjkopp eller smörjnippel används kullagerfett eller konsistensfett för smörjning. Bultar och
muttrar till kläppar och kläppfästen måste också ses över regelbundet.

Säkra arbetsmetoder
För att kunna göra ett bra jobb uppe i tornet behövs en god belysning och tillgång till
jordade eluttag. Att dra skarvsladdar upp genom hela tornet eller bara vara utrustad med
ficklampa eller pannlampa skapar onödiga risker för arbetsmiljön. Se istället till att installera de eluttag och den belysning som behövs. Att gå upp i klocktornet eller klockstapeln
ska kunna ske utan onödigt stora risker. Undvik lösa stegar och om dessa ändå måste
användas ska de vara av bra lättmetallskvalitet och kunna säkras på ett bra sätt. Fasta
stegar med ett brant montage ska vara försedda med ryggskydd.
Trappor skall vara utrustade med stadiga ledstänger och om en ombyggnad eller reparation av trappor eller räcken planeras ska dessa utföras i halkfri konstruktion exempelvis
gallerdurk. Golvöppningar skall ha skyddsräcke och fotlist eller vara försedd med nedfällbar
lucka som tål att stå på. Även plattform och förbindelsebrygga ska ha skyddsräcke och
fotlist. Skyddsräckena bör vara öppningsbara för att förhindra att ytterligare riskmoment
skapas då arbete i klockrummet kräver fri rörelse. Detta har visat sig vid anlitandet av
extern kompetens där fasta eller dåligt placerade skyddsräcken skapar fler riskmoment för
dessa aktörer än inga skyddsräcken alls. Arbetsplattformar skall vara utformade och placerade så att service på klockor, dess upphängning och kraftöverföring kan ske utan risk.
Plattformar bör utföras i gallerdurk. Dessa kan göras fällbara för att i förekommande fall
komma ur klockans svängningsradie.

Egenkontroll
Den som utför arbete eller av annan anledning vistas i klocktornet har ett eget ansvar för
att minimera risken för olyckor, genom att följa en bra arbetsrutin. För att säkerställa att
ingen av misstag kan starta klockan vid vistelse i tornet ska det ses till att säkringarna är
urtagna eller strömmen till motorn som driver klockorna är bruten på annat sätt. Det ska
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sättas upp en lapp med information om att arbete pågår och ett telefonnummer till någon
av dem som jobbar i tornet. Ansvaret för att denna rutin följs ligger på den som utför
arbete uppe i tornet. Läs mer under avsnittet om arbetsmiljö där står också vad som gäller
vid anlitande av entreprenör för hjälp med klockorna. Egenkontrollen bör ske en gång per
år och kan med fördel läggas in i den befintliga underhållsplaneringen.
För att få en bra bild av hur klockan eller klockorna fungerar så kan de undersökas när
de ringer. På detta sätt undersöks om allting sitter fast som det ska eller om klockaxel
och klockans infästningar svajar eller rör sig. Motorn ska sitta ordentligt fast och inte
hoppa i motorbädden. Kläppen ska slå rakt i klockans svängningsriktning utan att wobbla.
Dubbelslag ska inte uppstå om klockan och ringningsanordningen fungerar optimalt.
Vid detta arbetsmoment måste största försiktighet iakttas så att varken människor eller
föremål står i vägen för klockans svängningsradie. Hörselskydd måste användas!
Linhjulet ska sitta fast ordentligt, centrerat i klockaxeln. Om linhjulet inte sitter centrerat
ses det på att draglinan under ringning omväxlande slakar och spänns vilket kan leda till
onödigt slitage och problem. Lina och kedja ska hållas väl spända och inspänningen regleras
med de på linhjulet befintliga spännskruvarna. Eftersom nya linor och kedjor alltid sträcker
sig i början skall linan kontrolleras ofta under de första månaderna efter monteringen och
vid behov spännas.
Kedjor och draglinor ska vara ordentligt smorda. Smörjning av kedjor samt infettning av
draglinor bör ske en gång per år och det är lämpligt att använda köldhärdigt fett av bra
kvalitet för att undvika problem med att fettet blir för trögt eller fryser fast under vintern.
Axellagren skall smörjas med kullagerfett minst en gång vartannat år. Lagerhusen är ofta
nedfällda en bit i klockstolen. Kontrollera att lagren sitter ordentligt fixerade i klockstolen
och inte glider eller rör sig när det ringer i klockan. Efterspänn om det behövs, lagerhus
som rör sig i klockstolen kan ge missljud nere i kyrkan vid ringning.
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Checklista

Kyrkklocka
Följande checklista är lämplig att använda vid församlingens egenkontroller av kyrkklockor och tornluckor under vår
och höst. Har man andra detaljer i klocktornet som behöver

underhåll är det lämpligt att lägga dessa på samma checklista
när man ändå är uppe i tornet och jobbar. Försök att vara två
när ni jobbar.

Namn

Datum

Kyrka

Kyrkklocka

Innan du börjar kom ihåg att
Skruva ur säkringarna till klockmotorerna vid arbete i klockrummet

OK

Sätt upp en lapp med information om att arbete pågår i kyrktornet med telefonnummer

OK

Kontrollpunkter

Kontrollerad

Kommentar

Kontrollerad

Kommentar

Klockans upphängning, kontrolldra muttrar och beslag
Förekomst av röta/rost i trä/stål konstruktionerna
Lagren sitter fast har tillräckligt med fett eller olja
Linhjulets sitter fast och centrerat i axeln
Kedjor och vajer (smörjning och kontroll)
Motorn sitter fast
Klockan okulärbesiktigas
Kläppen sitter fast
Lucköppningsanordningen fungerar
Tornur fungerar
Övrigt/förslag till åtgärder

Vid provringning av klockorna
Kontrollera att klockorna startar och stannar utan anmärkning
Lyssna så att allt låter normalt utan missljud
Kläppen ger ordentliga anslag i klockan
Ingen onormal rörelse i trävirke/stålkonstruktion,
klockornas upphängning eller kraftöverföring
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Takkronor och dess
upphängningar
Vid periodiska besiktningar av takkronor ska följande kontrolleras:
Takkronan
Upphängningslänken
Takinfästningen
Takkronorna är konstruerade efter olika principer och olika hantverksskicklighet. Finns
det information om takkronans vikt eller skisser över hur den är konstruerad så brukar
detta var till god nytta för att lättare avgöra underhållsbehovet. Det är också ett bra
informationsunderlag vid tillfälle då renovering eller restaurering ska genomföras.
Denna text är framtagen i samarbete med Per-Olof Arnesson, Objektlyft i Gränna.

Takkronan
Många av takkronorna kan vara rangliga och mycket bräckliga i sin konstruktion vilket
betyder att allt arbete måste ske försiktigt för att undvika att få takkronan i svängning
eller rotation.
Beroende på konstruktion och materialens robusthet så har takkronorna ofta en eller ett
par svaga punkter i sig själv. Det kan exempelvis vara om hela takkronans tyngd hänger
på en enda mutter i toppen. Det är inte ovanligt att denna mutter är olåst och med tiden
riskerar att gänga ur sitt stag. Bärande muttrars kondition bör vara god och även säkrade
med en låsmutter om detta är möjligt i annat fall bör de säkras på annat sätt så att de inte
riskerar att lossna. Vanligtvis vilar hela takkronans tyngd i botten på en bottenknapp.
Bottenknappens kondition och hållfasthet kan vara svårare att avgöra utan fackmanskunskap men det är ändå värt att titta på den och med ögat försöka bilda sig en uppfattning om den ser hel och robust ut. De stag som en del takkronor är byggda kring behöver
inte vara i ett stycke vilket kan betyda att det finns svaga punkter i skarvarana som inte
syns utan att man plockar isär hela kronan.
Att plocka isär kronan för att förstärka en ranglig konstruktion är ett arbete som församlingen bör överlåta till en expert.
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Takkronan
Låsning
toppen
Låskil

Dubbla
muttrar

Mittstång gängad
i båda ändar

Låsprint

Dubbla muttrar
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Bottenknapp

Både ur ett miljö- och underhållsperspektiv så spelar valet av ljuskällor en viktig roll. Då
glödlamporna är under utfasning från marknaden måste dessa ersättas med andra lämpliga
ljuskällor. Det är viktigt att inte välja ljuskällor som avger högre värme eller har högre
effekt än vad lampan är byggd för. Detta betyder att halogenlampor i de flesta fall är ett
dåligt alternativ då de alstrar mycket värme. Värmen kan få lampfästena att spricka eller
delarna närmast lampan att förstöras. LED-lampor är i många fall ett bättre alternativ och
det händer mycket på teknikutvecklingen inom det området idag.

Upphängningslänken
Takkronornas upphängningslänk kan i sig ha en betydande egenvikt. Desto kraftigare
upphängning desto mer vikt på takinfästningen. Det är viktigt att dimensionen på upphängningslänken står i proportion till takkronans vikt. Länkarna kan vara olika gamla och
gjorda med olika smidesmetoder, vissa mer bärkraftiga än andra. Modernare takkronor kan
hänga i en vajer men även äldre kan vara säkrade med en vajer. Då är det viktigt att kunna
avgöra vajerns skick, om den har fått rostangrepp eller tvinnat upp sig. Det finns olika
typer av vajer som tål fritt hängande laster olika bra. Detsamma gäller för de vajerlås av
olika modell som finns uppe på vinden för infästning.

Takinfästningen
De stora tunga takkronorna hänger inte sällan i gamla länkar och gods som åldrats av
tidens tand. Uppe på vinden sitter beslagen ofta fast i träbalkar som också påverkas av
ålder och fukt. Hur mycket vikt håller dessa detaljer för innan de riskerar att ge vika?
Förutom påverkan på materialet i form av röta och rost så är det ofta en äldre typ av
hantverk, som i vissa fall inte kan mäta sig med dagens material och tekniker.
Takinfästningen kan se olika ut, ibland består den av en ögla genom vilken det sitter en
sprint. Dessa sprintar är inte alltid fixerade vilket de bör vara så att de inte riskerar att
glida ur öglan. I vissa fall är sprinten i trä och då bör man byta den till en metallsprint.
Takinfästningen som sticker upp på vinden bör göras synlig om den inte är det. Undvik
att täcka den med isolering. Är det så att det ligger lösull på vinden kan en låda kring
infästningen byggas så att dessa är lätta att komma åt vid besiktning. Lådan i sig måste
vara isolerad så att inte ett kallrashål skapas vilket kan leda till ökad kondens och risk
för rostangrepp på takinfästningen eller upphängningslänken.
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Takgenomföring
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Egenkontroll
Som med allt underhållsarbete är det bra att ha en grundlig inventering att utgå ifrån.
Befintliga inventarieförteckningar kanske inte täcker in alla takkronor, men alla kräver
ett underhåll för att inte riskera att falla till golvet. Börja med att göra upp en inventarieförteckning gärna med bilder eller en skiss över var i kyrkan takkronorna hänger. Har
takkronorna inte inspekteras på länge kan med fördel en extern kompetens anlitas för att
undersöka och dokumentera takkronornas skick. De kritiska delar som behöver besiktigas
med viss regelbundenhet är takkronan, upphängningslänken och takinfästningen.
Egenkontrollen på takkronorna och dess upphängningsanordningar kan lämpligen ske
en gång per år för att upptäcka förändringar och slitage och därigenom förebygga och
förhindra olyckor.
Eventuella råttangrepp på sladdar och takinfästningar eller ovarsamt hanterande kan
leda till betydande förändringar i takkronans kondition från en dag till en annan. Ovarsamt
hanterade kan vara all form av rotation på takkronorna i samband med byte av lampor
eller stearinljus. Rotation och gungning av takkronorna måste undvikas helt.
Egenkontroll av takkronor kan samordnas med exempelvis egenkontrollen av elektriska
installationer. Då denna också syftar till att ta reda på att alla sladdar är hela och inte
torrspruckna eller liknande. Läs mer under avsnittet om elektriska installationer.
Förutom själva upphängningen och hållfastheten i takkronan bör det undersökas om
armarna är hela. Ljusmanschetter och metallkoppar för stearinljus bör vara hela och
armarna måste sitta i rätt läge så att ett eventuellt ljus inte sitter under en annan arm
på takkronan.
För att kunna avgöra upphängningslänkens skick så ska hela länken inspekteras vilket
kan vara svårt eftersom det kan vara högt upp till kyrkvalvet. Det är också viktigt att
undersöka elkabeln som löper längst med länken så att den är hel och inte sitter i kläm
någonstans. Andra saker som kan vara av intresse är eventuella tidigare lagningar. Om
gamla konstruktioner har lagats med mindre aktsamma metoder så kan det bidra till
materialutmattningsskador som inte syns från kyrkgolvet eller läktaren.
För att avgöra dimensionering och hållfastheten i takinfästningen är det nödvändigt att
känna till takkronans vikt och även ha kunskap om materialegenskaperna i infästningen.
Vid besiktning är det viktigt att undersöka infästningens kondition, är den mycket rostig
och ojämn eller ser den robust ut utan synliga sprickor? Vid takinfästningen löper även
elkabeln upp och denna ska kontrolleras så att den inte är skadad eller ligger i kläm.
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Checklista

Takkronor och dess upphängningar
kyrksalen och markera takkronorna med plats och nummer.
Att ta kort och sätta in i pärmen kan också bidra till att hålla
ordning på vilken takkrona man kontrollerar.

Egenkontrollerna för takkronorna kan göras utifrån följande
checklista, en för varje takkrona. För att hålla reda på vilken
takkrona som är vilken kan man med fördel göra en skiss över

Namn

Datum

Kyrka

Takkrona

Takkronan

Kontrollerad

Kommentar

Kontrollerad

Kommentar

Kontrollerad

Kommentar

Takkronans skick och hållfasthet
Lampfästen
Ljuskoppar
Topp
Botten
Övrigt/förslag till åtgärder

Upphängningslänken
Länkens skick och hållfasthet
Elkabel
Övrigt/förslag till åtgärder

Takinfästningen
Takinfästningens skick och hållfasthet
Elkabel
Övrigt/förslag till åtgärder
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Ventilationskontroll
Vad säger lagen om obligatorisk ventilationskontroll
Lagkrav på obligatorisk ventilationskontroll, OVK regleras genom:
Plan- och bygglagen, PBL (2010:900)
Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338)
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilations-		
		 system och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, BFS (2011:16)
Kommunens byggnadsnämnd ansvarar för att övervaka att reglerna om OVK följs i
kommunen, om de inte följs så har byggnadsnämnden rätt att ingripa enligt PBL 11 kap.
Byggnadsnämnden ska tillhandahålla information om vad som gäller i kommunen.
Denna text är framtagen i samarbete med Lars Andersson, Energi & Ventilationsoptimering.

Olika typer av ventilationssystem
Det finns flera olika typer av ventilationssystem för byggnader. Självdragsventilation (S)
sker utan fläktar och bygger på termiska drivkrafter. Fläktstyrd ventilation kan ske genom
att en fläkt suger ut luft ur byggnaden vilket kallas frånluftsventilation (F). Det finns även
system med både tillufts- och frånluftsfläktar (FT). För att minska värmeförlusterna vid
fläktventilation används ofta en värmeväxlare (X). I äldre byggnader är självdragsventilation (S) vanligast medan nyare byggnader ofta har fläktstyrd ventilation i kombination
med någon form av återvinning.

Läs mer på Miljömål www.miljomal.nu

Läs mer på Notisum www.notisum.se
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Funktionskontroll av ventilationssystemet
Den obligatoriska ventilationskontrollen får endast utföras av en certifierad besiktningsman med rätt behörighet. Vid besiktningen ska funktionskontrollanten redovisa resultatet
i ett OVK-protokoll. Ett exemplar av protokollet ska lämnas till byggnadens ägare och ett
exemplar ska kontrollanten skicka till kommunens byggnadsnämnd. Kontrollanten ska även
utfärda ett intyg där det framgår när kontrollen utfördes. Byggnadens ägare ska sedan
sätta upp intyget på en väl synlig plats i byggnaden, exempelvis i entrén.
Funktionskontroll av ventilationssystem ska göras innan ett nytt ventilationssystem tas
i bruk och vid återkommande besiktningar. Hur ofta den återkommande besiktningen ska
göras är beroende av vilken typ av byggnad och vilket ventilationssystem som avses. För
kyrkor, samlingslokaler, butikslokaler, museer, utställningshallar med mera är intervallet på
återkommande besiktningar 3 år för system med från- och tilluft med värmeåtervinning
(FTX-ventilation) och 6 år för ventilationssystem av typen frånluft, frånluft med värmeväxling och självdrag (F-, FX- och S).
I samband med funktionskontroll av ventilationsanläggningen ska besiktningsmannen
ge förslag på åtgärder som kan minska energiåtgången utan att påverka inomhusmiljön
negativt.

Läs mer på Boverket:”Regelsamling för funktionskontroll
av ventilationssystem, OVK” www.boverket.se

Egenkontroll
En väl fungerande ventilation behöver tillsyn. Uppmärksam om det finns luftintag och
frånluftsuttag i de rum där man vistas och att dessa inte täcks för av exempelvis möbler
eller gardiner. Är luftintagen placerade så att de inte ger upphov till kallras och drag? Om
det finns rum som känns fuktiga och har en unken lukt är det viktigt att undersöka om det
finns något frånluftuttag och om det fungerar på rätt sätt. Inför en OVK är det vanligt att
beställa en service på ventilationsaggregaten samt en rensning av ventilationskanalerna.

Boktips!
Ventilation i äldre byggander

Finns att ladda ner på Statens Fastighetsverk, www.sfv.se
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Checklista

Periodisk egenkontroll av ventilationen
Denna checklista kan användas för att säkerställa att
de obligatoriska ventilationskontrollerna blir genomförda.
Besiktningsintervallet beror på byggnadens användning
och vilket typ av ventilationssystem som finns installerat.

Checklistan kan också vara ett hjälpmedel för att underlätta kontrollen och undvika en underkänd OVK. Samt
att bibehålla en god ventilation mellan de obligatoriska
ventilationskontrollerna.

Namn

Datum

Fastighet

Ventilationstyp/aggregatbeteckning

Vilket besiktningsintervall gäller för fastigheten (år)

Kontrollpunkt
Godkänd OVK för alla byggnader

Intervall

Datum/OK

Kommentar

1ggr/år

OVK anslaget synligt i fastigheten
OVK anmärkningar åtgärdade

1ggr/år

Tidur (när klockan ställs om mellan sommaroch vintertid)

2ggr/år

Väggventilers öppenhetsgrad

4 ggr/år

Frånluftsdons öppenhetsgrad

4ggr/år

Tilluftsdons luftspridning

2ggr/år

Tilluftstemperatur inställning 2-3°C
under önskad rumstemperatur

2ggr/år

Filter i till- och frånluft

2ggr/år

Kontroll av termometrar

2 ggr/år

Remspänning

2-3 ggr/år

Ritningar, kontrolleras inför OVK att de är aktuella
Rengöring av don och kanalsystem,
beställs i samband med OVK
Övrigt / förslag till åtgärder
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Vind
Vid periodiska besiktningar av vindar ska följande kontrolleras:
Fukt
Temperatur
Isoleringens skick
Yttertakets skick, kontrollera eventuella läckage
Skador på konstruktionen
Mögel-, rötsvampar och andra mikroorganismer
Ha med en märkpenna (svart tusch) för att ringa in områden med pågående mögelangrepp. Kontrollera vid nästa besiktningstillfälle se om det har spridit sig.
För att förenkla arbetet kan man med fördel ha en permanent placerad temperatureller fuktmätare på vinden som man kan läsa av inifrån.
Om du upptäcker något du anser kan vara ett problem bör du omgående kontakta
en expert för vidare utredning.

Fukt på vinden
Förhöjd luftfuktighet på vinden, som i förlängningen leder till mögel- eller rötskador,
kan bero på ett antal olika faktorer:
Läckage från taket
Läckage av fuktig luft inifrån/bristfällig lufttätning
Olämplig isolering/tilläggsisolering
Olämplig vindsventilation, för mycket eller för lite
Kondensbildning på murstock, oisolerade taklucka eller annan köldbrygga
Isoleringen på vinden kan också försämras med åren. Om man har sågspån eller kutterspån
sjunker detta ihop med åren varför man med jämna mellanrum behöver luckra upp spånet.
Hopsjunket spån isolerar sämre och har dessutom sämre fuktbuffringsförmåga vilket
också det ökar luftfuktigheten på vinden.

Vind | 1

Om man har mineralull eller motsvarande ska isoleringen vara vindskyddad på ovansidan.
Under åren kan detta vindskydd skadas, dels av djur men främst av att man går på isoleringen eller lägger olika saker på vinden som river sönder vindskyddet. Detta innebär dels
att isoleringen kan bli fuktig men främst att den kyls av och isolerar sämre.
Generellt kan man också säga att vindar är direkt olämpliga som förvaringsytor. Det är
bättre att ha förvaring på andra ställen. Allt biologiskt material som förvaras på vindar
kan dels mögla och dels öka fuktnivåerna.
Ett fuktigt klimat på vinden kan också påverka elinstallationer och därmed leda till elfel.
Detta tas upp mer i avsnittet om el.

Skador på konstruktionen
Tidigare eller inte åtgärdade skador på konstruktionen kan leda till försämrad hållfasthet
och bärighet i takstolar och tak. Frostsprängningar i en murstock eller oisolerade takluckor
är riskmoment som kan avhjälpas i tid innan bestående skador uppstår som medför
omfattande renoveringsarbeten.

Säkra arbetsmetoder
Arbetsmiljön och riskmomenten på vinden ankommer inte så många av medarbetarna,
desto viktigare är det att de som faktiskt vistas där ser till att ha en bra och säker arbetsmiljö i möjligaste mån. Landgångar ska vara fastspikade och bra belysning installerad. Att
gå i isoleringen eller på kyrkvalven kan vara riskabelt eftersom en del konstruktioner
faktiskt inte tål detta.
Vinden är ofta en dammig miljö vilket i vissa fall medger en stor brandfara. Det är därför
lämpligt att ha med sig en handbrandsläckare in på vinden för att ha en chans att komma
därifrån om olyckan skulle vara framme. Andningsskydd bör användas, ensamarbete bör
undvikas, fallrisker ska tänkas igenom och förebyggas där detta är möjligt. För vidare
riskanalys och arbetsmiljöarbete se under avsnitt om arbetsmiljö och brandskydd.
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Egenkontroll
Egenkontroll av vinden bör ske två gånger per år. En gång under vintern, gärna när det
varit många människor i lokalerna, då är fukttrycket som högst inifrån. En gång under ett
lämpligt och kraftig sommarregn för att se om det läcker in från tak och takluckor. Vid
dessa egenkontroller upptäcks även om det finns påverkan från skadedjur. Problem med
fåglar, möss och fladdermöss är vanligt på vinden.
Det kan vara en god idé att anlita extern kompetens för en detaljerad genomgång av
vinden i syfte att skapa en nulägesbeskrivning. De kan också hjälpa till att förtydliga vilka
riskfaktorer som gäller för den aktuella vinden och föra upp dessa på respektive fastighets
checklista för egenkontroll.
Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på förändringar som kan komma efter
genomförda åtgärder i fastigheten som påverkar temperatur och fukt som till exempel
tilläggsisolering, byte av värmesystem, förändrad verksamhet i lokalerna, förändringar
av ventilationen eller ombyggnationer.
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Checklista

Vind
Denna checklista kan användas vid egenkontroll av vindar.
Den bästa tiden på året för att genomföra denna egenkontroll
är under vinterhalvåret då fukttrycket inifrån fastigheten är
som högst. Egenkontrollen på vinden kan med fördel göras
samtidigt med kontrollen av takkronornas upphängning.

Om tilläggsisolering av vind genomförts är det extra viktigt
att hålla koll på de förändringar som kan uppstå. I checklistan
finns det plats att lägga in egna kontrollpunkter. Se till att ha
god arbetsmiljö och jobba med säkra arbetsrutiner.

Namn

Datum

Byggnad

Konstruktionstyp

Kontrollpunkter

Kontrollerad

Kommentar

Möjligt tillträde till hela vinden
Fuktmätare installerad
Yttertaktes skick
Takets täthet
Murstockens skick
Synliga fuktskador (mögel, fuktrosor)
Dålig lukt
Fungerande luftspalt
Tidigare genomförda åtgärder
Särskilda riskfaktorer för denna vind är (kan tas fram med
experthjälp vid detaljerad genomgång och besiktning)
1.
2.
3.
Övrigt/förslag till åtgärder
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Arbetsmiljö

Brandskydd

Elsäkerhet

Energi

Krypgrund

Kyrkklockor

Takkronor

Ventilation

Vind

Eget material

Arbetsmiljö
Brandskydd
Elektriska installationer
Energianvändning
Krypgrund
Kyrkklockor
Takkronor och dess upphängningar
Ventilationskontroll
Vind
Eget material

Arbetsmiljö

Brandskydd

Elsäkerhet

Energi

Krypgrund

Kyrkklockor

Takkronor

Ventilation

Vind

Eget material

Periodiska besiktningar och egenkontroller i kyrkans byggnader

