
Forskning och innovation för 
energieffektivt byggande och boende



E2B2 är en bred programsatsning

• Omfattar bebyggelsens hela energianvändning 
över hela livscykeln. 

– Både bostäder som lokaler

– Befintlig bebyggelse och nyproduktion

– människors livsstilar, val och användande av energi 
relaterad till boende och brukande

– Renovering och ombyggnad 

– Demontering eller rivning

• Programmet bedriver teknisk, samhälls- och 
beteendevetenskaplig forskning med fokus på 
avnämarrelevanta och problemorienterade 
frågeställningar



Kunskap, teknik, produkter och tjänster

…som bidrar till ett hållbart 
energisystem och effektiv 
energianvändning i bygg- och 
bebyggelsesektorn

– Kunskapsplattform! Samverkan 
näringsliv, brukare, akademi och 
myndigheter, internationella 
samarbeten. 

– 280 Mkr i programbudget

– 125 Mkr beslut statligt stöd 
125 Mkr beslut samfinansiering



RISE

Kungliga Tekniska 
Högskolan

Chalmers Tekniska
Högskola

Lunds universitet

Luleå tekniska 
universitet

Building Green in 
Sweden AB

Mälardalens 
högskola

63 projektledare
19 organisationer



Mer än 200 samfinansiärer



80 projekt

Värme och ventilation

Byggprocessen

StadsplaneringBeteende

Renovering

Klimatskal

Tjänsteutveckling
Material

Energitillförsel
Ljus och belysning

Forskarskola
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Program

10:00 – 12:00 Konferens
• Inledningsanförande av Anne Grete Hestnes, ordförande i E2B2
• Projektkavalkad med frågor från publik och panel
Lunch 
13:00 – 15:00 Konferens
• E2B2s fortsättning, med Jörgen Sjödin, Energimyndigheten
• Resultatpresentationer och postersession
Kaffepaus
15:30 – 17:30 Studiebesök
• 15:30 Buss avgår 
• 16:00 – 17:00 Stockholms stad guidar oss till energieffektiviseringsinsatser 

inom ramen för projektet Grow Smarter i Årsta
• 17:30 Buss anländer Cityterminalen
17:30 Dagen avslutas
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Projektkavalkad

• Holistiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter
Teo Enlund, Kungliga Tekniska Högskolan

• Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet
Hans Bagge, Lunds Tekniska Högskola

• Entrélösningars energiprestanda
Sofia Stensson, RISE

• Kommunikation för hållbara energisystem
Charlotta Isaksson, RISE

• Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare? 
Sofia Lidelöw, Luleå tekniska universitet

• Besparingspotential för likströmsdistribution - En förstudie
Torbjörn Thiringer, Chalmers Tekniska Högskola

• Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering
Anna Boss, RISE
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Utvärderarnas slutsatser

• Hög vetenskaplig nivå i flertalet projekt
• Matchar utmaningarna inom området
• Möjliggör samlad bild av FoU inom området
• Bredd: tvärvetenskapligt, tvärtekniskt, tvärsektoriellt
• Programmet motsvarar intressenternas förväntningar
• Bidrar till ökad aktörssamverkan
• Effektiv kommunikationsstrategi
• Ändamålsenlig administration
• Proffsig koordinering av programmet



Förbättringspotential

Projektledarna
• Ökad flexibilitet samfinansiering
• Programhanteringsavgift otydlig
• Rapportering/uppföljning jobbig

Projektdeltagarna
• Öka implementering och nyttiggörande genom mer 

deltagande från näringslivet
• Fler projekt i ”implementeringsfasen” 



Rekommendationer

• Förvalta, fortsätt, förläng!

• Fortsätt söka nya utmaningar, nya aktörskonstellationer
• Fler tillämpningsbara projekt
• Högre deltagande av aktörer från ”senare delen av 

innovationskedjan”
• Nyttja kanaler som innovationskluster och regionala nätverk
• Flexiblare projektformer: förstudier med enklare ansökningar, 

riktade utlysningar, strategiska projekt, synteser



”Sammanfattningsvis konstaterar utvärderingen att E2B2 är ett 
i många avseenden mycket väl fungerande program. 

E2B2 är nu etablerat och välkänt och projekten producerar 
relevanta och goda resultat. Dessa sprids på ett föredömligt 
sätt genom programkansliets kommunikationsarbete. 

Halvtidsutvärderingen noterade vikten av att det finns en 
kontinuitet i programsatsningen och att det även utåt uppfattas 
så, och detta är en observation som är fortsatt relevant.”



E2B2 – Samverkansprogrammet Forskning och innovation för ett energieffektivt byggande och boende.

Energieffektivisering i byggande och boende

Jörgen Sjödin, Energimyndigheten
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Resultatpresentation, 30 minuter

Gör tid för alla projekt runt bordet

1. Sätt in projektet i ett sammanhang – varför är projektet 
viktigt och för vem?

2. Vad har ni gjort?
3. Vad kom ni fram till?
4. Vilka effekter kan resultaten få?
5. För vem kan resultaten bli användbara?



Postersession 30 minuter

• Alla posterägare står vid sina postrar

• Vi andra: besök och ställ frågor

• Återsamling 14:45
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Innovation 
bubblar i 
sektorn!



Brf Viva i Göteborg – hållbart boende

• Riksbyggen Positive Footpring Housing
• 6 byggnader, 132 lägenheter
• Resurssnålt byggande i klimatsmart betong
• Flexibla planlösningar
• Solcellsanläggning, energilagring, FTX
• Bil- och elcykelpooler, distansarbetsplatser

• E2B2-projekt följer upp om 
livscykelanalyser vid planeringen av ett 
bostadshus verkligen leder till önskat 
resultat när huset är färdigprojekterat och 
byggt?



Boendemiljö för klimatsmart livsstil, eller Greenhouse 
Augustenborg

• Förtätningsprojekt i Malmö
• Tolv etagelägenheter samt en 

förskola med ekoprofil och en 
takträdgård

• Laddstolpar för elbilar, bilpool
med elbilar, satsning på cykel

• Passivhus, Miljöcertifieras enligt 
Miljöbyggnad Guld

• E2B2-projekt följer de boende för 
att se vilka lösningar som fungerar 
väl och ger klimatnytta



Förbättrad samordning av installationstekniska system



Framtidsgränd - Hållbara livsstilar i renoverade 
hyreslägenheter



BeyondViz – varaktigt energieffektivt beteende på 
arbetsplatsen

Climate MonitoringVisualization of data Energy savings 



Minskad vattenanvänding med energieffektiva blandare



HSB Living Lab i Göteborg

• 30 boende i huset
• 2 000 sensorer mäter allt, alltid
• Allt i huset går att byta ut och 

förändra
• Forskning pågår dygnet – tekniska 

och arkitektoniska innovationer 
samt beteenden

• 9 olika samarbetspartners för att 
skapa denna samverkansarena för 
ny kunskap med fokus på social, 
ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet och nya smarta tekniska 
lösningar 



KTH Live-In Lab i Stockholm

• 270 studentlägenheter uppförs på 
KTH Campus 

• Mål: förkorta ledtider mellan 
forskningsresultat och 
implementering

• Utmana och ifrågasätta gällande 
byggnormer och regler

• Minska resursanvändning i 
bostäder

• Ett samarbetsprojekt mellan KTH 
och Einar Mattson

• Vinnova-stöd
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