Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder.
Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå?
Syfte och mål
Projektet syftar till att öka kunskap om hur styrmedel
för energieffektivisering och bevarande idag används i
samverkan med målet att på kort sikt kunna förbättra
effektiviteten och hållbarheten i dessa styrmedel, samt
minska motsättningar mellan aktörer och sektorer.
Projektet har som mål att både studera processer och
skapa underlag för förbättringar men också att aktivt
påverka processerna under projektets lopp genom att
initiera diskussion.

Genomförande
Projektet avser att undersöka hur styrmedlen tillämpas
i fyra kommuner (Göteborg, Stockholm, Gävle och
Region Gotland) genom att utföra intervjuer och
studera tidigare och nu giltiga dokument (inom
energieffektivisering, kulturmiljö, arkitektur och
gestaltning). Stockholm och Göteborg är båda
storstäder, men det finns stora skillnader i hur
kulturvärden i bebyggelsen bevakas. Stockholms stad
har en uppbyggd infrastruktur för detta ändamål, inte
minst genom Stadsmuseets kulturhistoriska
klassificering. I Göteborg är en mycket mindre del av
bebyggelsen inventerad på kulturvärden och de
välkända landshövdingehusen har påverkats mycket av
renovering. Gävle är en medelstor stad med en äldre
stadskärna som påverkats kraftigt av tidigare
energieffektiviserande renoveringar. Region Gotland är
en mindre kommun men har stora kulturvärden.
Genom att undersöka dessa fyra orter kan projektet få
en god bild av hur styrmedel för bevarande och
energieffektivisering fungerar i relation till den
befintliga bostadsbebyggelsen i Sverige.

Förväntade resultat
Bättre kunskap om vilka aktörer som är inblandade,
vilka styrmedel som finns och möjligheten att
implementera styrmedlen. Vi tar fram underlag för
utveckling av styrmedel, riktlinjer, processer och
rutiner för energieffektivisering och bevarande av
kulturvärden vid renovering för att användas på lokal
och nationell nivå. Vi vill bidra till ett
förändringsarbete med aktörer som arbetar med
bevarande, bygglov och energibesparing, med fokus på
frågor om styrmedel.
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