
E2B2 - Samverkansprogrammet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

E2B2 FORSKARMÖTE

E2B2s forskarmöte
När:  Tisdagen den 1 december 2015
Var:  Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm
Tid:  Registrering från kl. 09.30 
 Programmet inleds kl. 10.00 och håller på till cirka kl. 16.30

E2B2 är det största forskningsprogrammet inom området 
energieffektivt byggande och boende med 140 miljoner 
kronor i bidrag fördelat över åren 2014-2017.  
Programmets fokus är hur byggnader kan bli mer energi-
effektiva men också hur människors vanor, val och livsstilar 
påverkar energianvändningen.

Tisdagen den 1 december 2015 bjuder E2B2 in till forskar-
möte för alla som är projektledare eller doktorander i ett 
projekt. Mötet kommer att bjuda på gott om tillfällen att  
inspireras, mötas och dela erfarenheter med varandra. 

Under dagen kommer vetenskapsjournalisten Kristoffer 
Gunnartz, som bland annat har ett förflutet på Sveriges  
Radios vetenskapsredaktion, att lära oss mer om att  
kommunicera forskning. Några av E2B2s projekt har  
kommit en bra bit på väg och under mötet berättar  
några av projektledarna om forskningsarbetet.  
Vi får också möjlighet gå på postervernissage  
och lära känna flera av E2B2s projekt.
 
Representanter från E2B2s kansli och  
Energimyndigheten finns på plats under dagen.

Läs mer på www.E2B2.se

Varmt välkommen!



E2B2 FORSKARMÖTE

FÖRMIDDAG
Klockan 10.00 - 12.00

Välkomna
Johan Skarendahl, IQ Samhällsbyggnad – moderator
Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad
Jörgen Sjödin, Energimyndigheten

Forskningskommunikation, del 1
Workshop under ledning av vetenskapsjournalisten 
Kristoffer Gunnartz.

Kristoffer varvar praktik och teori och delar med sig av sina er-
farenheter om hur man gör för att bli bättre på att kommunicera 
med omvärlden. Ni får med er många nyttiga tips och trix att 
använda i er vardag.

Lunch
Klockan 12.00 - 13.00

EFTERMIDDAG
Klockan 13.00 - 16.30

Forskningskommunikation, del 2
Workshop under ledning av vetenskapsjournalisten 
Kristoffer Gunnartz. 

Program

Fikapaus

Presentation av posters 

• Behovsstyrd ventilation i bostäder 
Caroline Markusson

• Energieffektiv ventilation för sjukhus 
Malin Alsved

• Energieffektiva lågtemperaturssystem i byggnader – etapp 3 
Arefeh Hesaraki

• Framtidens lastkurva för Sveriges byggnadsstock 
Dmytro Romanchenko

• Framtidsgränd, hållbara livsstilar i renoverade hyreslägenheter 
Cecilia Katzeff

• Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd 
Magnus Österbring

• Renovering av småhus till passivhusstandard 
Thomas Ekström

• Riskanalyser av innovativa fasadsystem för miljonprogrammet 
Paula Wahlgren

• Utveckling av ett energioptimeringsverktyg för byggnadskluster 
och distrikt – MODEO 
Cong Wang

Projekt med finansiering i E2B2 

• Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder 
Paula Femenias

• Beslutsunderlag för  lågenergihus inom allmännyttan 
Thomas Sundén

• Forskarskola om byggnadens tekniska funktion 
Jan-Olof Dahlenbäck

• Miljöbyggnad 3.0, ny version av miljöcertifiering för byggnader 
Catarina Warfinge

• Ny värmepump - utvärdering ur ett livscykelperspektiv 
Nils Brown

• Sveby-projekt för utveckling av energiberäkningar 
Per Levin

Sammanfattning och avslutning
Johan Skarendahl, IQ Samhällsbyggnad – moderator


