
SIRen möte 9
22 maj

Riksantikarieämbetet
• Artillerigatan 33, Visby

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.20 SIRen mötet startar
• Inledande presentation om SIRen  

(Kristina Mjörnell, RISE)

13.20-14.30 Historiska byggnader
• Kulturvärden och varsam hållbar  

renovering  
(Petra Eriksson, Uppsala universitet och 
Therese Sonehag, Riksantikvarieämbetet)

• Forskning om energieffektivisering  
(Tor Broström, Uppsala universitet)

• Vad säger lagar och regler?  
(Otto Ryding, Boverket)

14.30-14.50 Kaffe

14.50-15.50 Historiska byggnader
• Hållbar vård och förvaltning  

(Riksantikvarieämbetet)
• Cirkulär ekonomi (Henrik Larsson, Bygg-

nadsvårdsföretagen branschorganisation)
• Vad anser boende om kulturvärden  

(Paula Femenías, Chalmers)

15.50-17.00 Workshop
• Hur integrera varsamhet och kulturvärden i 

en hållbar renoveringsprocess 

18.00-19.00 Vandring genom Visbys  
historiska centrum
• Samling vid Donners plats

CA. 19.15- Gemensam middag

23 maj

Campus Gotland
• Cramergatan 3, sal B51

9.00-12.00 Presentationer från 
genomförda projekt
• Sumrering av workshop från dagen innan 

(Petra Eriksson, Uppsala universitet)
• Förändra varsamt handlar ofta om exteri-

örer men vad händer inne i husen? (Sofia 
Meurk, Omreda)

• Renovera kök hållart i praktiken (Modexa)
• Hampakalka vid energirenovering av histo-

riska byggnader (Paulien Strandberg, LTH)
• Renovering med hampa-kalk i Frankrike 

(Peter Holmdahl, House of Hemp)
• Kulturmiljöprogram - ett viktigt kunskaps-

underlag för hållar renovering. Exempel på 
hur Göteborgs stad arbetar (Sanja Peter, 
Göteborgs stadsmuseum)

12.00-13.00 Lunch
• 
13.00-14.00 Presentationer av 
renoveringsprojekt av Gotlandshem

Den starka forskningsmiljön, Sustainable Integrated Renovation

www.renoveringscentrum.lth.se/siren

Historiska byggnader, kulturvärden och varsam hållbar renovering

Anmälan senast 13 maj via Doodle: 
https://doodle.com/poll/qiw7y47dw92impb6

Programmet kan komma att uppdateras.

http://www.renoveringscentrum.lth.se/siren
https://doodle.com/poll/qiw7y47dw92impb6


Om SIRen miljön: kristina.mjornell@ri.se
Anmälan till mötet och annan administration: karin.farsater@hvac.lth.se
Om Visby: petra.eriksson@konstvet.uu.se

PRAKTISK INFORMATION

Till Visby reser man med båt eller flyg.
För båtförbindelser från Oskarshamn och Nynäshamn till Visby se: 
www.destinationgotland.se
Flyg till Visby sker antingen med någon av flygbolagen SAS eller BRA.

Resa till Visby 

Tyvärr har Visby enbart flygbussar under sommaren så det är taxi från flygplatsen 
som gäller om man inte vill gå. Taxi Gotland tfn: 0498-200200

Från flygplatsen till Visby 

Enklare, typ vandrarhem
Visby Logi http://visbylogi.se/ 
Visby lägenhetshotell http://www.visbylagenhetshotell.se/ 

Hotell
Almedalens hotell https://almedalen.com/
St Clemens hotell (svanenmärkt!) http://www.clemenshotell.se/ 
Visby hotell https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/visby/clarion-hotel-
wisby/ 
Breda Blick https://bredablick.se/ 

Förslag på boende

Eventuella frågor

www.renoveringscentrum.lth.se/siren
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