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Forskning om kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader

• Inneklimat

• Energieffektivisering

• Klimatanpassning



Centrum för energieffektivisering i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Ett nationellt centrum vid Campus Gotland



www.sparaochbevara.se



Program

• Energieffektivisering i kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader

• Frågor

• Kort paus

• Energieffektivisering i kyrkor

• Frågor



Kulturhistoriskt värdefulla byggnader



” byggnader som har en särskild problematik som skiljer dem från 

fastighetsbeståndet i stort, de har sådan värden och tekniska egenskaper 

att energisparandet kräver särskilda överväganden och åtgärder“



Kulturhistoriska värden



Varsamhet enligt PBL

• Ändringar av en byggnad 

skall utföras varsamt…

• Byggnader som är särskilt 

värdefulla … får inte 

förvanskas



PBL: Plan och bygglagen

• Ändringar ska utföras varsamt

så att man tar hänsyn till byggnadens 

karaktärsdrag och tar till vara 

byggnadens tekniska, 

historiska,kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga

värden.

• Byggnader som är särskilt värdefulla 

… får inte förvanskas



KML: Lagen om kulturminnen

• Byggnadsminnen skyddas 
enligt KML

• (”K-märkning”)

• Skyddsföreskrifter upprättas 
för varje objekt

• Särskilda skydd för kyrkor

• Tillstånd krävs för 
ombyggnad, installationer och 
ändring av interiör



Planer och lokala bestämmelser

• Bevarandet av 

bebyggelsen kan 

också regleras i 

planer och lokala 

bestämmelser



Den stora utmaningen:

Byggnader utan formellt skydd

• Alla byggnader har 

värden som bör bevaras

• Fastighetsägarens 

beslut

• PBL gäller alltid



Energianvändning



Energiprestanda (kWh/m2 år)



• KML

• PBL
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• KM

L

• PBL
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Sustainability

“They are not ours. 

They belong partly to 

those who built them 

and partly to all the 

generations of mankind 

who are to follow us.”
- John Ruskin, 1849

“To satisfy today’s needs 

without it compromising 

the opportunities for 

future generations to 

satisfy theirs”

- Brundlandt commission 



Energieffektivisering

Klimatskalet

Energitillförsel Nyttjande

Ventilation



Risker med energieffektivisering i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader

• Skador på byggnaden och 

fuktproblem

• Förvanskning eller förstörelse 

av kulturvärden



En risk vi inte alltid tänker på



Frysskada efter invändig isolering



Försämrat inneklimat
• Fukt

• Mögel

• Röta

• Sjuka hus



Varsamt?

Förvanskning?











Helhetsstrategi och systematik

• Minska förluster -

byggnaden

• Effektivisera 

värmetillförseln –

värmesystemet

• Ändrat nyttjande

• Risker:

- Kulturvärden

- Fukt

• Kostnader



Tvärfackligt samarbete

• Minska förluster -

byggnaden

• Effektivisera 

värmetillförseln –

värmesystemet

• Ändrat nyttjande

• Risker:

- Kulturvärden

- Fukt

• Kostnader

•Antikvarie

•Arkitekt

•Byggnadstekniker

•Energitekniker







Hur bedöms en åtgärd?

• Energibesparing

• Ekonomi

• Miljöeffekter(CO2)

• Beständighet

• Fuktrisker

• Innemiljö

• Nyttjandeaspekter



Hur bedöms en åtgärd?

• Vilka kulturhistoriska 

värden påverkas?

– Dokumentvärden

– Upplevelsevärden

• Hur stora är värdena?

• Hur stor är påverkan?

• Hela byggnaden eller 

delar?

• Reversibilitet?
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Ta det enkla och varsamma först

1. Sänk temperaturen

2. Tätning

3. Isolering av tak och golv

4. Förbättring av fönster

5. Effektivisera styrningen

6. Byt värmekälla 

7. Förbättra fasaden



Sänk temperaturen

• Varje grad sparar cirka 

5%

• Komfortkrav?



Tidsstyrning

• Anpassa uppvärmningen efter användningen

• Det lönar sig alltid att sänka temperaturen



Tätning
• Väggar, tak och golv

• Fönster och dörrar

• Mät luftomsättningen



Ventilation

Syftet med 

ventilationen är att:

-Föra bort 

föroreningar

-Ta bort eventuellt 

värmeöverskott



Självdrag

• Enkelt och billigt

• Tyst

• Svårt att styra

• Väderberoende



Isolering av vindar



Isolering av golv





Isolering av fasader



Invändig eller utvändig isolering?

Invändig Utvändig

Energi

Fuktrisk

Visuell effekt



Förbättra fönster

• Tekniska åtgärder

• Draperier och 

jalusier

• Tänk på utseendet



Energitillförsel

• Värmepumpar

• Biobränslen

• Fjärrvärme

• Elvärme



• Värmepump –olika 
värmekällor







Solenergi

Belyser en konflikt 

mellan två nationella 

mål:

– Bevarande av det byggda 

kulturarvet

– Energieffektivisering och 

omställning till förnybara 

energikällor.



Egenproducerat eller fjärrvärme?



Fjärrvärme
• Täcker 25% av Visby innerstad
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