
Spara och bevara programkonferens 2021-03-17 

 
 

9:00 Välkommen  Tomas Lennartsson 
Tor Broström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cirka 
10.20 
 

Korta presentation och lägesrapport från projekten, max tio minuter inkl. tid 
för frågor 
 

 Rätt kombination av energi- och effektåtgärder i kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader 

 Att hantera förändringar i historiska byggnader – en 
systemdynamisk strategi för att förstå relationen mellan 
energieffektivisering och kulturvärden 

 Uppföljning av hampakalk som tilläggsisoleringsmaterial för 
historiska byggnader 

 Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? Energianvändning i hela 
livscykeln 

 Livscykelbedömningar för hållbart underhåll och renovering av det 
byggda kulturarvet 

 Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar 
styrmedlen på lokal nivå? 

 Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiska byggnader 
Implementering 
 
Paus 

 

 Varsam energieffektivisering av 1900-talets villabebyggelse 

 Värdering av åtgärder för energieffektivisering och förbättrat 
inomhusklimat i 1970-talets kulturmiljöer 

 Prosumenters perspektiv i kulturarvsdistrikt 

 Förbättrad bedömning av vindpåverkad luftinfiltration i historiska 
byggnader  

 Inventering av arbetsmetodik vid simulering av kulturhistoriska 
byggnader i praktiken 

 Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett stabilt 
inomhusklimat i muséer 

 Smart styrning: nya metoder för klimatstyrning och 
konsekvensbedömningar 

 Digitaliseringsramverk för energioptimering och smart underhåll av 
historiska byggnader 

Projektansvariga 

12:00 Lunch  

13:00 Diskussion i tematiska grupper (se gruppindelning nedan) Tor Broström 

 Paus  

14:15 Återkoppling  

14:30 Information, hemläxa  

15:00 Avslutning (senast) Tor Broström 
Annie Nyström 
Tomas Lennartsson 



Gruppindelning, eftermiddag 
 

Grupp 1: ”Inneklimat” 

 Förbättrad bedömning av vindpåverkad luftinfiltration i historiska byggnader  

 Inventering av arbetsmetodik vid simulering av kulturhistoriska byggnader i praktiken 

 Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett stabilt inomhusklimat i muséer 

 Smart styrning: nya metoder för klimatstyrning och konsekvensbedömningar 

 Digitaliseringsramverk för energioptimering och smart underhåll av historiska byggnader 

 

Grupp 2: ”Val av åtgärder” (vi bildar mindre grupper vid behov) 

 Rätt kombination av energi- och effektåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

 Att hantera förändringar i historiska byggnader – en systemdynamisk strategi för att förstå relationen 

mellan energieffektivisering och kulturvärden 

 Uppföljning av hampakalk som tilläggsisoleringsmaterial för historiska byggnader 

 Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? Energianvändning i hela livscykeln 

 Livscykelbedömningar för hållbart underhåll och renovering av det byggda kulturarvet 

 Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå? 

 Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiska byggnader Implementering 

 Varsam energieffektivisering av 1900-talets villabebyggelse 

 Värdering av åtgärder för energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat i 1970-talets kulturmiljöer 

 Prosumenters perspektiv i kulturarvsdistrikt 

 

Varmt välkomna 

Tor Broström och Tomas Lennartsson 

 

 

 


