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E2B2s årskonferens
När:  Torsdagen den 4 februari 2016
Var:  Centralen 7 A, Vasagatan 7A, Stockholm
Tid:  Registrering från kl. 09.00. Programmet inleds kl. 09.30  
 och håller på till cirka kl. 17.00.

Hur gör vi byggandet och boendet mer energieffektivt?  
På E2B2s årskonferens får du rykande färska forsknings-
resultat från några av programmets projekt.
 
Under dagen spanar Bo Normark in i framtiden och  
berättar om smarta elnät och hur dagens konsumenter 
kan bli morgondagens prosumenter. Bo Normark har 
bland annat stor erfarenhet av statliga utredningar,  
ingenjörsvetenskapsakademin och elkraftindustrin.
 
Som avslut på konferensen får du följa med till miljöprofi-
lerade området Norra Djurgårdsstaden där vi besöker ett 
bygglogistikcentrum och lär oss mer om energieffektivise-
ring i den nya stadsdelen.

Årskonferensen är en mötesplats där du kan knyta  
kontakter och delta i samtal kring sektorns utmaningar 
och möjligheter.

E2B2-pub kvällen innan konferensen
Den 3 februari, kvällen innan konferensen, är du varmt 
välkommen på E2B2-pub. Kom och träffa oss på kansliet 
i våra lokaler och mingla med andra som är intresserade 
av energieffektivt byggande och boende. Vi bjuder på 
tilltugg och något gott att dricka.

Tid: 3 februari klockan 18.30-20.30
Plats: Ljusgården på Drottninggatan 33 i Stockholm

Webbsändning
Konferensen filmas och går att se i efterhand på E2B2s 
webbplats.

Anmäl dig på www.E2B2.se

E2B2 - Samverkansprogrammet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende
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FÖRMIDDAG
Klockan 09.30 - 11:45

Välkomna 
Anna Land, Johan Skarendahl, IQ Samhällsbyggnad
Anita Aspegren, Energimyndigheten 
Åsa Julin, moderator

Smarta elnät och framtidens prosumenter
Bo Normark, Power Circle

Energi- och materialflöden i ett 
livscykelperspektiv
 
Hur påverkar arkitektur och ombyggnationer en  
byggnads livscykelenergianvändning?
Paula Femenias och Cecilia Holmström, Chalmers
 
Verktygslåda för ökad användning av livscykelanalys i 
byggandet
Tove Malmqvist, KTH

Livscykelanalyser för att minska miljö- och klimat- 
påverkan från betong
Ronny Andersson, Cementa

Lunch
Klockan 11.45 - 12.45

Program
EFTERMIDDAG
Klockan 12.45 - 17.00

Energieffektiv belysning 
 
Belysningsdesign för välbefinnande, komfort och  
energieffektivitet 
Johan Nordén, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Nya metoder för bättre mätning av belysningens  
användarupplevelse och komfort 
Magdalena Boork, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 
Globala belysningstrender 
Fredrik Bäckgren, Zumtobel Group Lighting Nordic AB

Nyttiggörande av forskningsresultat

Så jobbar KTH med nyttiggörande av forskning i nya före-
tag och offentlig förvaltning
Johan Blaus, Näringslivssamordnare, Kungliga Tekniska 
Högskolan

Energieffektiva installationer
 
Behovsstyrd ventilation i småhus
Olof Larsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Förbättrad samordning av installationer
Caroline Markusson och Anna-Lena Lane, SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut

Avslutning och sammanfattning
Anne-Grete Hestnes, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet i Trondheim, ordförande E2B2

Energieffektivt byggande och boende i Norra 
Djurgårdsstaden 
 
Studiebesök på Stockholm stads bygglogistikcentrum samt 
guidad tur i Norra Djurgårdsstaden, Sveriges största miljö-
profilerade stadsutvecklingsområde.
Jimmy Dahlström, Prolog och Bo Hallqvist, 
Stockholms stad


