
Energieffektivisering i praktiken – antikvariska aspekter 

Inbjudan till att delta i en workshop om energieffektivisering i 
praktiken 
 
När? Måndagen den 19 juni kl 09.30 – 16.00 (kaffe från kl 9.00) 
Var? Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm 
 
Härmed inbjuds du att delta i en workshop om energieffektivisering av byggnader med kulturvärden.  
Frågan är aktuell utifrån flera perspektiv från den övergripande klimatutmaningen till hur vi hanterar 
byggnader med kulturvärden i samband med förändring.  Syftet med workshopen  är att ha specifika 
diskussioner  utifrån ett antal exempel med betoning på de antikvariska aspekterna. 
 
Vi fokuserar vid detta tillfälle på: 
• Antikvariska aspekter på konkreta lösningar och hur de samspelar med byggnadens karaktärsdrag 
• Aktuell tillämpad forskning inom det samlade området hållbar renovering, kulturvärden och 

energieffektivisering 
 

Vårt mål är att resultaten från workshopen skall ge både forskning, utbildning och bransch mervärden i 
form av exempel på arbetssätt och metoder som kan ligga till grund för fortsatt utveckling. Avsikten är 
att presentera delar av resultatet av workshopen via Spara och bevaras websida 
www.sparaochbevara.se , SIRens websida http://www.renoveringscentrum.lth.se/siren/  . En 
fortsättning på workshopen planeras att arrangeras vid Byggnadsvårdens konvent hösten 2017. 
 
Vi hoppas att du är intresserad av att delta och bidra till diskussionerna!  Observera att antalet platser 
är begränsat.  Din anmälan vill vi ha senast den 2 juni till Anna Donarelli, 
anna.donarelli@konstvet.uu.se   
  
 
Vänliga hälsningar 
  
Therese Sonehag, Petra Eriksson,  Anna Donarelli  
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Energieffektivisering i praktiken – antikvariska aspekter 

 

Upplägg 
 
Varje presentation är max 15 minuter lång och följs av en diskussion med i förväg formulerade frågor. I 
slutet av dagen summerar vi och fångar upp de frågor som i övrigt har väckts under dagen. 

 
Program 
 
09.00 Kaffe  
 
09.30 Introduktion till dagens workshop, Therese Sonehag, Riksantikvarieämbetet 
09.45 Forskning och tillämpning inom fältet energieffektivisering av byggnader med kulturvärden, Petra 
Eriksson, Kulturvård Uppsala universitet 
 
10.00 Hampakalk som tilläggsisolering, Anna Donarelli, Kulturvård Uppsala universitet 
10.30 Vakuumpaneler  på historiska byggnader, Pär Johansson, Byggnadsfysik, Chalmers 
11.00 Energieffektiviseringsåtgärder och kulturvärden i praktiken, Henrik Borg, Kulturen i Lund 
 
11.45 Lunch 
 
13.00 Integrering av solenergi i kulturhistoriska miljöer, Jan Perotti, White arkitekter 
13.30 Exempel på integrering av solceller i fasad KTH, Tomas Kempe, Stadion arkitekter 
14.00 Hur gör vi med fönstren? Vicki Wenander, Svenska byggnadsvårdsföreningen 
14.30 Hur gör vi med ventilationen?   
 
15.00 Kaffe och avslutande diskussion 
16.00 Summering och hur vi går vidare 
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