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Forskning och innovation för 
energieffektivt byggande och 
boende
I E2B2 arbetar forskare och andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets 
byggande och boende och effektivisera energianvändningen. Programmets 
vision är en energi- och resurseffektiv byggd miljö.

I Sverige står bebyggelsen för ungefär en tredjedel av energianvändningen och här finns 
en potential till energieffektivisering. Men att åstadkomma verklig energieffektivisering 
är inte alltid lätt. Det är en komplex verksamhet som involverar många aktörer och 
verksamheter. Ofta handlar det om att hantera det som händer i skärningspunkterna 
mellan dem. I E2B2 avspeglas detta genom att samverkan är en bärande del i programmet. 
Idag har vi fler än 150 byggentreprenörer, energiföretag, fastighetsbolag, kommuner, 
materialleverantörer, installationsleverantörer, teknikkonsulter, arkitekter och andra som 
bidrar till att nyttiggöra kunskapen som tas fram. 

Enligt International Energy Agency (IEA) är världen fortfarande inte på rätt väg, mot målet 
om koldioxidfri energi. Faktum är att världens energitillförsel är lika koldioxidintensiv 
idag som för två decennier sedan. Det är en stor utmaning vi står inför! I scenarier som 
presenteras i rapporten ”Perspectives for the clean energy transition – The critical role of 
buildnings”, visar IEA att byggnader kan komma att vara det område som behöver minska 
sina koldioxidutsläpp allra snabbast. Byggnader kommer alltså att spela en central roll för 
energiomställningen. 

I den här foldern presenterar vi de projekt 
som har fått statligt stöd och som just nu 
pågår inom programmet. 

Trevlig läsning!

Anna Land, programansvarig E2B2 
anna.land@iqs.se
072-554 46 61
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Beteende
Bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade  
kontor
Utförare: RISE Research Institutes of Sweden
Hur kan miljömässiga och sociala hållbarhetsmål samverka på den aktivitetsbaserade 
arbetsplatsen? Det ska forskarna undersöka i det här projektet. Målet är att resultatet ska 
stödja utformningen av kontorsmiljöer som inte bara är energi- och yteffektiva, utan som 
även främjar en god arbetsmiljö och välmående hos de anställda. Projektet ska genomföras 
med hjälp av litteraturstudier, fallstudier och förankring inom relevanta branscher.

Projektledare: Maria Håkansson
Finansiärer: Energimyndigheten, Swedbank, med flera 
Projektbudget: 1 561 780 kr

Förväntningar och handlingar – vägen mot energieffektivt 
beteende i bostadshus
Utförare: Lunds universitet
Användarpreferenser och beteende pekas ut som de främsta 
orsakerna till glappet mellan förväntad och uppmätt energi- 
användning i bostadshus. Det här projektet ska bidra till 
fördjupad kunskap om relationen mellan design-byggnad- 
brukare och kombinerar perspektiv från planerare, arkitekter och 
ingenjörer med användarens perspektiv. Forskningen ska ge ökad 
förståelse för hur design och teknik påverkar beteende och bidra 
till effektivare energianvändning.

Projektledare: Pimkamol Mattsson
Finansiärer: Energimyndigheten
Projektbudget: 4 597 939 kr
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Hemmens berättelser om smarta elnät och deltagande i 
framtidens elsystem
Utförare: Kungliga Tekniska högskolan
Privata hushåll pekas ut som en outnyttjad resurs för flexibel elanvändning. Här ska 
forskarna använda beteendevetenskaplig metodik för att studera införandet av smarta 
elmätare och smart elnätsteknik i bostäder och hur olika typer av hushåll påverkas av 
tekniken. Vi får kunskap om hur teknik för smarta elnät ska designas och implementeras 
för att passa in i människors vardag.

Projektledare: Cecilia Katzeff
Finansiärer: Energimyndigheten, Ellevio AB
Projektbudget: 4 807 377 kr

Byggnaden som system
Anpassning av solelanläggningar till nordiska förhållanden
Utförare: RISE Energy Technology Center
Stora låglutade tak är en attraktiv yta för installation av solelanläggningar men på nordliga 
breddgrader gör snön det svårt att använda dessa ytor till förnybar elproduktion. I det här 
projektet undersöks hur solelanläggningar på sådana tak ska utformas för att undvika 
snöskuggning och snölaster, öka den instrålade energin och klara förväntade vindlaster.

Projektledare: Anna Malou Petersson
Finansiärer: Energimyndigheten, Lindbäcks Bygg AB, Luleå Energi AB
Projektbudget: 2 484 326 kr
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Boendetäthetens påverkan på byggnadens funktion
Utförare: Lunds universitet
För att få ökad kunskap om hur boendetäthet påverkar byggnaders tekniska funktion 
genomförs det här projektet av forskare på Lunds Tekniska Högskola och RISE. Projektet 
har som mål att göra en grundlig genomgång av litteratur och kunskapsläge nationellt och 
internationellt för att kunna utföra analys och simuleringar som leder till råd för att 
hantera varierande boendetäthet vid renovering, nybyggnad och drift av befintliga 
bostäder.

Projektledare: Dennis Johansson
Finansiärer: Energimyndigheten, Hyresgästföreningen Västra Göteborg,  
NCC Sverige AB, Lindab Ventilation AB, SenseAir, SABO AB, PSIDAC AB, Svensk  
Ventilation AB, OCO Nordic AB, Saint Gobain Sweden AB, med flera
Projektbudget: 2 395 000 kr

Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade  
solelanläggningar
Utförare: RISE Energy Technology Center
Det här projektet undersöker hur takmonterade solelanläggningar samlar på sig snö och 
hur dessa belastar underliggande konstruktioner. Forskarna kommer att identifiera eller 
utveckla snöborttagningsmetoder som är både energieffektiva och kostnadseffektiva och 
som kan användas utan att skada solmodulerna. Projektet har som mål att säkerställa att 
inga skador uppstår på takmonterade solpaneler och att produktionsförlusten på grund av 
snö kan minimeras.

Projektledare: Anna Malou Petersson
Finansiärer: Energimyndigheten, PiteEnergi Handel, Lindbäcks Bygg, 
Länsförsäkringar Västerbotten, RISE Energy Technology Center
Projektbudget: 7 901 827 kr
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Kostnads- och energieffektiva  
styrsystem i byggnader
Utförare: Kungliga Tekniska högskolan
Det finns stor potential att kostnadseffektivt förbättra 
energieffektiviteten i den byggda miljön med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik. I det här 
projektet kommer data insamlad från sensorer i KTH:s 
testbädd Live-In Lab att analyseras för att kvantifiera 
effekten av ineffektiv energianvändning orsakad av 
beteende och vanliga fel i värme- och ventilationssystem. Projektet ska ta fram riktlinjer 
för kostnadseffektiv design och implementering av intelligenta övervaknings- och 
kontrollsystem för byggnader.

Projektledare: Marco Molinari
Finansiärer: Energimyndigheten, Botrygg Bygg Linköping AB, Akademiska Hus AB, 
Tovenco AB
Projektbudget: 6 612 126 kr

Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat
Utförare: Luleå tekniska universitet
Under vintern (sommaren på södra halvklotet) 2019–2020 ska forskarna i det här 
projektet undersöka hur träbyggnader i forskningsstationen Wasa i Antarktis påverkas av 
ett klimat med stora variationer i temperatur och stora vindlaster med drevsnö och stark 
kyla. Projektet ska leda till förståelse för hur ett förändrat klimat påverkar olika konstruk-
tionslösningar i trä och hur de förhåller sig till konstruktioner i andra material. Projektet 
ska även ge byggindustrin verktyg för att optimera sitt byggande inför ett osäkrare klimat i 
framtiden.

Projektledare: Lennart Elfgren
Finansiärer: Energimyndigheten, Polarforskningssekretariatet, NCC Sverige AB,  
Nåiden Bygg AB, Luleå tekniska universitet, Finnish Meteorological Institute,  
University of Oulu
Projektbudget: 1 300 000 kr
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Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan  
– samband och möjligheter
Utförare: Högskolan i Gävle
Det här projektet utvärderar miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 3.0 och vilken 
potentiell klimatpåverkan certifieringen kan ha. Genom att analysera de indikatorer som 
har tydlig koppling till klimatpåverkan ska forskarna värdera systemets inverkan på 
byggnaders och energisystems utformning utifrån energianvändning, miljö och klimat- 
påverkan. Forskarna ska även redovisa Miljöbyggnads inverkan på utformningen av 
certifierade byggnder genom att värdera tio byggnader som har certifierats. 

Projektledare: Marita Wallhagen 
Finansiärer: Energimyndigheten
Projektbudget: 1 871 517 kr

Nyttiggörande av mätdata från nära-nollenergibyggnader  
– analyser och visualisering
Utförare: Lunds universitet
Med grund i ett 40-tal mätningar av nära-nollenergibyggnader, som genomförts av 
Energimyndigheten, kommer forskarna i det här projektet att analysera, statistiskt 
beskriva och visualisera mätdata. Forskarna ska i samverkan med olika aktörer identifiera 
behov, önskemål, erfarenheter och analysförslag och även titta på hur framtida mätdata 
kan samordnas och nyttiggöras. Målet är att de genomförda mätningarna av nära-
nollenergibyggnader ska komma samhällsbyggandet till nytta genom att mätningar, 
statistik och analyser blir tillgängliga för fler aktörer i sektorn.

Projektledare: Hans Bagge
Finansiärer: Energimyndigheten, WSP Sverige AB, Helsingborgshem AB,  
Swegon Group AB, Saint Gobain Sweden AB, SenseAir, PSIDAC AB, Primeproject AB, 
Ömangruppen Svenska AB, Övriga, OCO Nordic AB, AirSon Engineering AB, Nibe AB, 
med flera
Projektbudget: 2 448 000 kr
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Byggprocessen
Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering 
och arkitektur
Utförare: White arkitekter
Buller, dagsljus och energi har ett komplext förhållande under framtagandet av stadsdelar 
och byggnader. I det här projektet kommer forskarna att analysera, formulera en metod 
och ta fram en pedagogisk handbok för att hjälpa planerare, arkitekter och byggherrar att 
avgöra när under plan- och projekteringsprocessen de behöver göra vilka utredningar av 
de tre aspekterna.

Projektledare: Monika Hellekant Nilsson
Finansiärer: Energimyndigheten, Sundbybergs stad,  Stiftelsen Arkitekturforskning, 
White arkitekter AB
Projektbudget: 1 020 000 kr

Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i  
flerbostadshus
Utförare: NCC Sverige
De beräkningsmetoder för verifiering av energianvändning i en byggnad som används idag 
bygger till stor del på schablonvärden. Det gör att byggbolagen ofta lägger till en 
säkerhetsmarginal. Nu vill forskarna ta fram en metodförbättring som gör att det 
beräknade resultatet ligger närmare verkligheten. Metoden använder fler indata och 
statistiska metoder för att räkna fram ett osäkerhetsintervall. Det här hoppas forskarna 
ska kunna användas för att öka kostnadseffektiviteten i byggandet. I det här projektet ska 
de vidareutveckla metoden för ett flerbostadshus, och testa och utvärdera den nya 
metoden för olika situationer.

Projektledare: Stephen  Burke
Finansiärer: Energimyndigheten, StruSoft AB, Equa Simulation AB, FOJAB arkitekter 
AB, Boverket, Lunds universitet, Skanska Sverige AB, Peab Sverige AB, Rise Research 
Institutes Of Sweden AB, med flera
Projektbudget: 3 076 000 kr
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Datordrivna optimeringar för ökad hållbarhetsprestanda
Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet 
Projektet ska utveckla praktiska metoder baserade på datordrivna optimeringar som gör 
det möjligt för projektörer, byggföretag och fastighetsägare att fatta beslut som kan 
förbättra byggnaders hållbarhet över hela livslängden. I projektet kommer även utvecklade 
metoder testas i ett antal fallstudier, för att ge kunskap om hur de beslut som fattas under 
projekteringsfasen kan påverka olika hållbarhetsmål kring energi, kostnader och 
CO2-utsläpp.

Projektledare: Farshid Shadram
Finansiärer: Energimyndigheten, NCC AB, Skanska Sverige AB
Projektbudget: 3 209 455 kr

Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM
Utförare: White arkitekter
Byggnadsinformationsmodellering, BIM, förenklar samarbetet 
mellan olika yrkesroller som är delaktiga i utformningen av 
byggnader. Projektet kommer att identifiera nyckelmoment 
och brister med syfte att synliggöra processförluster och 
onödiga kostnader. Fokus kommer att ligga på de verktyg som 
används för energisimuleringar av termisk komfort och 
dagsljussimuleringar. Projektet kommer till exempel att ta 
fram arbetsprocesser som stödjer en effektiv design av 
vårdbyggnader med nära-nollenergianvändning och hög 
kvalitet på inomhusklimat. Ett annat mål med projektet är att 
producera minst en svensk expert på BIM-energi-dagsljusmodellering.

Projektledare: Anna-Johanna Klasander
Finansiärer: Energimyndigheten, Nordiska Ministerrådet, White arkitekter AB
Projektbudget: 2 178 000 kr
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Klivpå småhus – klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv
Utförare: Arbio 
Projektet ska ta fram kunskap som kan underlätta för småhustillverkare att kartlägga 
klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och underlätta genomförandet av klimat- 
deklarationer för småhus. Genom fallstudier ska olika verktyg för analys av klimat- 
påverkan testas. Projektets resultat kommer att användas för utveckling av bransch- 
praxis i form av ett gemensamt vägledningsmaterial.  Projektet förväntas också leda till 
underlag som i framtiden kan utvecklas till jämförelsetal för klimatpåverkan från småhus.

Projektledare: Anders Rosenkilde
Finansiärer: Energimyndigheten, Arbio AB, Derome AB, Fiskarheden Villan AB, 
Trivselhus, Trä- & Möbelföretagen
Projektbudget: 2 103 695 kr

Cirkulära frågor
Livscykelanalys för byggnader i en internationell kontext
Utförare: Kungliga Tekniska högskolan
Projektet ska ta tillämpningen av livscykelanalys i byggandet vidare nationellt och 
internationellt genom medverkan i ett tekniksamarbete inom ramen för International 
Energy Agency. Den metodutveckling och det standardiseringsarbete som görs kan också 
användas i Sverige för utformning av styrmedel, regelverk eller industriella tillämpningar. 
Ett särskilt fokus i projektet är att definiera olika scenarier för framtida klimatpåverkan 
kopplat till byggnaders energianvändning och hur scenarier kan stimulera bättre 
resursutnyttjande i linje med cirkulär ekonomi. 

Projektledare: Tove Malmqvist
Finansiärer: Energimyndigheten
Projektbudget: 2 926 000 kr
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Ekonomi
Dolda kostnader för villahushåll att minska sina  
värmeförluster
Utförare: Luleå tekniska universitet
Det saknas kunskap om hur genomförandet av energieffektiviserande åtgärder i villahus-
håll påverkas av dolda kostnader, så kallade transaktionskostnader, exempelvis på 
informationssökning, avgifter för tillstånd eller övervakningsutrustning. Projektet ska 
studera byte till energiglas och tilläggsisolering och förväntas visa på samband som tar 
hänsyn till villahushållens beteendemönster, incitamentsstruktur och ekonomiska 
förutsättningar av att minska värmeförlusterna. Sambanden kan sedan användas för att 
utveckla och förbättra tjänster och affärsmodeller för målgruppen villahushåll. I projektet 
studeras även regelverk för att se om dessa fångar upp nödvändiga aspekter.

Projektledare: Robert Lundmark
Finansiärer: Energimyndigheten
Projektbudget: 3 948 873 kr

Energiprestandans påverkan på fastighetspriset
Utförare: Linköpings universitet
Energideklarationer talar om hur mycket energi en byggnad använder. I det här projektet 
ska forskarna använda data från Boverket och Lantmäteriet för att undersöka om och hur 
energideklarationer påverkar fastighetspriser och investeringar i energieffektivisering. 
Med hjälp av statistiska metoder ska följande frågor besvaras: 1) Vilka är drivkrafterna för 
priser på fastighetsmarknaden? 2) Vilken roll spelar energiprestandaåtgärder för 
fastighetspriser? 3) Hur påverkar energiprestanda fastighetspriser? samt 4) Hur ska 
energiprestandamått användas för att få en positiv effekt på byggnadens energieffektivitet?

Projektledare: Bo Sjö
Finansiärer: Energimyndigheten
Projektbudget: 2 604 152 kr
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Energitillförsel och distribution
Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag  
– vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ 
Utförare: Sveriges Allmännytta
Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av 
växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 
2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Det här projektet ska 
vidareutveckla klimatinitiativet genom att ta fram indikatorer och uppföljningsmetoder för 
fokusområdena effekttoppar och förnybar energi samt krav på leverantörer. Projektet ska 
även testa nya verktyg för att säkra helhetssyn och systemtänk för hela energisystemet vid 
val av till exempel uppvärmningsteknik.

Projektledare: Patrizia Finessi
Finansiärer: Energimyndigheten, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)
Projektbudget: 3 142 085 kr

Energieffektiv spänningsomvandling för ellaster i  
byggnader
Utförare: Chalmers tekniska högskola
Målet med projektet är att driva utveckling mot att reducera energiförlusterna vid 
slutanvändande av elenergi i byggnader i framtiden. Projektet fokuserar på problematiken 
med energiförluster i likspänningsomvandlarna för produkter i byggnader och andra 
applikationer. Genom nya topologier och användande av de nya halvledarmaterialen som 
Gallium nitrit och kiselkarbid kan förbättringar uppnås. Med kunskap om hur behovet av 
el till byggnader ser ut kan man sedan göra en livscykelkostnadsbedömning om hur stor 
energibesparing som är möjlig, utan att installationskostnaden blir för hög.

Projektledare: Torbjörn Thiringer
Finansiärer: Energimyndigheten, Plejd AB, Ericsson AB
Projektbudget: 3 100 000 kr
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Solmätt – mätning och utvärdering av solcellsanläggningar
Utförare: HSB Värmland 
Det här projektet ska bidra till effektiva och välfungerande solelinstallationer genom att 
utvärdera hur befintliga anläggningar fungerar. Projektet ska sammanställa erfarenheter 
från dagens solelinstallationer och uppföljningssystem samt sprida dessa till fastighets- 
företag, Boverket och solelinstallatörer. Områden som ska undersökas täcker in frågor om 
uppföljningssystem, prestanda, egenanvändning och upphandling.

Projektledare: Jenny Lindborg
Finansiärer: Energimyndigheten, HSB Värmland, Eksta Bostads AB, Willhem AB, 
Castellum AB, Vasakronan AB
Projektbudget: 1 152 816 kr

Fönster, ljus och belysning
Smart Glas 2.0: Självförsörjande 
smarta glas med inbyggda sensorer
Utförare: Peafowl Solar Power 
Dynamiska fönster med automatisk transparensreglering, 
det vill säga smarta glas, förbättrar inomhusmiljön och 
sparar upp till 40 procent av den energi som används till 
värme, ventilation och luftkonditionering. I det här 
projektet ska en ny typ av solcell utformas genom att 
definiera tekniska specifikationer, tillverka en prototyp 
och validera den i laboratoriemiljö, för att skapa ett 
självförsörjande smart glas med inbyggda sensorer. Den nya solcellen är transparent och 
kan därmed monteras direkt på smarta fönster och producera elen där den används.

Projektledare: Cristina Paun
Finansiärer: Energimyndigheten, Peafowl Solar Power AB, ChromoGenics AB 
Projektbudget: 3 433 751 kr
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Förvaltning
Balanserad styrning för smarta fastigheter
Utförare: Mälardalens högskola
För att hjälpa energi- och resurseffektiva fastighetsbolag att ta beslut vid införandet av nya, 
smarta och hållbara innovationer utvecklar forskarna i det här projektet en metod för 
styrning av organisationer och företag, i form av så kallade balanserade styrkort. Det 
balanserade styrkortet ska beakta miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom att 
identifiera faktorer i investeringsbeslut och egenskaper hos hyresgäster som vill anamma 
en hållbar affärslogik.

Projektledare: Peter Ekman
Finansiärer: Energimyndigheten, AMF Fastigheter AB, Atrium Ljungberg AB, Fabege 
AB, Humlegården Fastigheter AB, Kungsleden Fastighets AB, Wallenstam AB, Hemsö 
Fastighet AB, Mälardalens högskola
Projektbudget: 10 384 300 kr

Beteende och värmebehov i bostäder 
Utförare: Chalmers tekniska högskola
I det här projektet ska forskarna försöka förstå hur brukarna påverkar värmebehovet i 
byggnader, vilket bland annat är viktigt för utformning av strategier för energibesparingar. 
Forskarna tar sig an uppgiften med hjälp av Boverkets betsi-databas som innehåller 
uppgifter om byggnader och deras system, brukare och deras uppfattning om termisk 
komfort samt detaljerade mätningar av temperaturen inomhus.

Projektledare: Despoina Teli
Finansiärer: Energimyndigheten
Projektbudget: 3 000 000 kr
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Energieffektivisering med Totalmetodiken 
initierad av hyresgästen
Utförare: Räddningstjänsten Storgöteborg
Belok, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva 
lokaler, har tagit fram metoden Totalmetodiken. Den möjliggör 
för företag att komma längre i sin energieffektivisering genom 
att utgå från en ekonomisk totalbild av åtgärderna och en 
genomtänkt plan för hur de ska prioriteras snarare än om 
åtgärd för åtgärd genomförs. I det här projektet testas 
Totalmetodiken i en av Räddningstjänstens lokaler där 
hyresgästen själv står för energikostnaderna. Genom projektet 
vill hyresgästen minska energianvändningen och etablera ett mer strukturerat och 
systematiskt energieffektiviseringsarbete.

Projektledare: Helena Grimm
Finansiärer: Energimyndigheten, Räddningstjänsten Storgöteborg
Projektbudget: 667 000 kr

Energiprestanda och innemiljö i skolbyggnader 
Utförare: Chalmers tekniska högskola
I det här projektet ska forskarna undersöka energiprestanda och innemiljö i 
skolbyggnader och visa vilka byggnader som har lägst energianvändning och samtidigt god 
innemiljö för barnen. Innemiljön karakteriseras genom ett innemiljöindex som kombinerar 
mätningar och upplevelser av luftkvalitet och termisk komfort. De bästa byggnaderna ska 
kunna tjäna som exempel och användas för utveckling av riktlinjer och lösningar för 
förbättring av energiprestanda och innemiljö i andra skolor.

Projektledare: Jan-Olof Dalenbäck
Finansiärer: Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola AB
Projektbudget: 4 378 000 kr
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Utvärdering av hyresgrundande investeringar för  
lågenergibyggnader
Utförare: Futurum Fastigheter i Örebro
Kan investeringskalkyler som bygger på verkliga driftutfall och underlag som visar 
skillnader i ett livscykelkostnadsperspektiv gynna investeringar i resurseffektiv energi- 
teknik? Kalkylverktyget som tas fram i projektet kan användas i dialogen mellan fastighets-
ägare och hyresgäst för att förstå en investering och göra driftkostnaderna begripliga. För 
byggnader som skolor och förskolor blir det påtagligt eftersom hyresnivån, som ofta 
påverkas av lägre driftkostnader, även påverkar hur mycket pengar som finns kvar till 
verksamheten.

Projektledare: Johan Sellin
Finansiärer: Energimyndigheten, Region Örebro län
Projektbudget: 364 725 kr

Klimatskal
Beräkning av luftutbyte genom karuselldörrar
Utförare: RISE Research Institutes of Sweden
Kunskapen om energiförluster genom entréer är begränsad. Det här projektet ska 
undersöka hur karuselldörrar påverkar byggnadens uppvärmningsbehov. Projektet 
förväntas bidra till att tillverkare av karuselldörrar kan verifiera och uppdatera sina 
beräkningsverktyg. Förhoppningen är att fastighetsägare oftare kommer att välja 
entrélösningar med en bättre energiprestanda.

Projektledare: Sofia Stensson
Finansiärer: Energimyndigheten, ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Projektbudget: 1 457 600 kr
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Energi- och resurseffektiva murade ytterväggar
Utförare: Lunds universitet
Kraven på energieffektivisering är en utmaning vid murade ytterväggar då en ökning av 
väggens tjocklek är dyr, använder energi- och resurskrävande material och minskar 
yteffektiviteten. Forskarna tar sig an problemet och ska utveckla kunskap om energi- och 
resurseffektiva murade ytterväggar. Målet är att utveckla en ny generation av 
energieffektiva murade väggar utan att ytterligare öka väggarnas tjocklek. Genom att 
ytförstärka det bärande skiktet kan tjockleken minskas. Insparat utrymme kan i stället 
användas för att öka tjockleken på isoleringsskiktet vilket kan ge ett energieffektivare 
klimatskal.

Projektledare: Miklós Molnár
Finansiärer: Energimyndigheten, Brukspecialisten i Väst AB, Kåver & Mellin AB, 
Leca Sverige AB, Nyströms Cementvarufabrik AB, Randers Tegel AB, Tegelmäster i 
Skåne AB, Tomas Gustavsson Konstruktioner AB, Karling Fasad AB, WSP Sverige AB, 
Combimix AB, AB Joma
Projektbudget: 3 794 000 kr

Invändig tilläggsisolering av ytterväggar 
Utförare: Lunds universitet
I det här projektet samarbetar forskarna med företag inom Bebo, Energimyndighetens 
beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, för att utveckla en metodik för 
invändig tilläggsisolering av befintliga ytterväggar, vilket de hoppas ska leda till nya 
konstruktionslösningar och nya typer av produkter. Målet är att kunna tilläggsisolera 
ytterväggar på insidan av befintligt klimatskal utan att äventyra fuktsäkerheten.

Projektledare: Jesper Arfvidsson
Finansiärer: Energimyndigheten, Vallonbygden AB, Lunds universitet, med flera
Projektbudget: 4 252 000 kr
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Metod för beräkning av U-värde för karuselldörrar
Utförare: RISE Research Institutes of Sweden
En korrekt metod för bestämning av U-värden, som mäter hur 
god isolering en byggnadsdel har, saknas för karuselldörrar. 
Det här projektet vill ändra på det och möjliggöra för 
fastighetsägare att på ett rättvist sätt jämföra och välja 
produkter som bidrar till effektivare energianvändning. 
Projektet ska utveckla en ny metod för beräkning av U-värde 
för karuselldörrar och ett förslag till en ny standard, eller en 
grund för revidering av befintliga standarder.

Projektledare: Eva-Lotta Kurkinen
Finansiärer: Energimyndigheten, ASSA ABLOY Entrance Systems AB, SIS Swedish 
Standards Institute
Projektbudget: 1 500 000 kr

Studie av vindsisolering i flerbostadshus
Utförare: Sustainable Innovation i Sverige
Det finns risker vid tilläggsisolering och mer kunskap behövs. I det här projektet 
undersöks effekterna av tilläggsisolering av vindsbjälklag i flerbostadshus. Forskarna 
studerar energieffektivisering, fuktproblematik, inomhusklimat och de boendes upplevda 
inomhusmiljö. Lärdomarna ska omsättas i praktisk vägledning för projektledare som står 
inför beslut om åtgärder. 

Projektledare: Jan Kristoffersson
Finansiärer: Energimyndigheten, Riksbyggen
Projektbudget: 1 004 200 kr
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Superisolerande puts för renovering och nybyggnation
Utförare: Chalmers tekniska högskola
I det här projektet ska forskarna utreda och vidareutveckla lösningar med puts som 
innehåller aerogelpartiklar. Det är en ny typ av superisolerande puts som kan ha en 
avsevärd effekt på byggnadens energianvändning. Byggnadens U-värde kan minska med 
70 procent med ett fem till sex centimeter tjockt putslager. Målet är att ta fram 
rekommendationer för hur isolerande aerogelputs kan används i Sverige.

Projektledare: Pär Johansson
Finansiärer: Energimyndigheten
Projektbudget: 3 456 000 kr

Testmetod för funktion och beständighet hos regn- och 
vindskydd
Utförare: RISE Research Institutes of Sweden
Med bättre klimatskal kan vi få energieffektivare byggnader och minska antalet 
ombyggnationer och reparationer. I det här projektet ska forskarna studera skiktet som 
finns utanför isoleringen – det så kallade regn- och vindskyddet. Om skiktet inte fungerar 
och isoleringsmaterialet blir vått eller vinden kan blåsa igenom det förlorar klimatskalet 
isolerande förmåga. I projektet ska en provningsmetod och testbädd vidareutvecklas så att 
regn- och vindskydd kan testas i en labbmiljö som efterliknar verkliga förhållanden, vilket 
efterfrågas i byggindustrin.

Projektledare: Ulf Antonsson
Finansiärer: Energimyndigheten, Isola AB, T-Emballage AB, Siga Cover AG 
Projektbudget: 700 000 kr
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Renovering
Ekonomisk planering för underhåll och renovering av  
flerbostadshus
Utförare: Chalmers tekniska högskola 
Detta är en fortsättning på ett tidigare E2B2-projekt där en metodik tagits fram och 
implementerats i ett datorprogram som hjälper till att planera underhålls- och reno- 
veringsåtgärder med givna förutsättningar och för lägsta livscykelkostnad. I projektet 
utvecklas datorprogrammet i nära samarbete med fastighetsbolag i pilotprojekt för att 
sedan kunna implementera det vid planering av underhåll och renovering.

Projektledare: Jan-Olof Dalenbäck
Finansiärer: Energimyndigheten, Göteborgs Stads Bostads AB, Familjebostäder i 
Göteborg AB, Stena Fastigheter Göteborg AB
Projektbudget: 3 285 650 kr

Hållbarhet vid renovering – en jämförelse i Tjärna ängar
Utförare: Högskolan Dalarna
I bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge har tre liknande grannbyggnader 
energirenoverats på tre olika sätt. Genom en jämförande studie kommer projektet 
resultera i kunskap om kostnadseffektivitet, upplevd komfort och kvalitetsförbättring. 
Resultaten förväntas bidra till att fastighetsägare får bättre förutsättningar att fatta beslut 
om energieffektiviseringar vid renovering. Forskningen är en fortsättning på E2B2-
projektet ”Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar”.

Projektledare: Jonn Are Myhren
Finansiärer: Energimyndigheten, ByggDialog Dalarna, AB Stora Tunabyggen
Projektbudget: 1 459 000 kr
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Internationell forskningssamverkan för energi- 
effektivisering i historiska byggnader
Utförare: Uppsala universitet
Det är en utmaning att energieffektivisera kulturhistoriska 
byggnader. Samtidigt som energianvändningen ska bli mer 
effektiv måste historiska värden bevaras och innemiljön 
förbättras. I det här projektet ska forskarna delta i ett 
internationellt forskningssamarbete för att hitta de bästa 
sätten att bevara historiska byggnader och samtidigt 
effektivisera energianvändningen och minska 
miljöpåverkan. Forskarna ska även ta fram en mer 
utvecklad och integrerad planeringsprocess baserad på den 
europeiska standarden för att energieffektivisera historiska 
byggnader. Målet är att ta fram rutiner för hur experter kan arbeta tillsammans för att 
samtidigt både bevara byggnaders uttryck och göra dem mer energieffektiva.

Projektledare: Tor Broström
Finansiärer: Energimyndigheten
Projektbudget: 1 510 402 kr

Optimerad renovering för effektiva solcellstak
Utförare: RISE Research Institutes of Sweden
Här ska en bredd av aktörer tillsammans dra fördel av det stora intresset för solenergi och 
söka ny kunskap om olika typer av takrenovering och installation av solceller på tak. I 
projektet ingår fallstudier av objekt hos deltagande fastighetsägare och förutsättningarna 
för demonstration av nya lösningar ska undersökas. Målet är att bidra till en accelererad, 
effektiv och kvalitetsorienterad marknadsutveckling samt att möjliggöra 
näringslivsutveckling och nya industrisamarbeten.

Projektledare: Peter Kovacs
Finansiärer: Energimyndigheten, SolTech Energy Sweden AB, COWI AB, Elementum 
Eco AB, Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, Göteborgs kommun, Gårdstens- 
bostäder AB, AB Bostäder Borås, Solkompaniet Sverige AB, Kjellgren Kaminsky  
Architecture, Wästbygg AB
Projektbudget: 6 077 500 kr
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Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus
Utförare: Chalmers tekniska högskola 
Här vill forskarna överbrygga konflikter mellan intressenter och ta fram rutiner för bästa 
möjliga avvägning mellan energieffektivisering och mål om god livsmiljö vid renovering för 
de boende. Renovering studeras oftast som en ensaksfråga med fokus på de boendes 
möjligheter att bo kvar, energitekniska möjligheter eller ekonomisk genomförbarhet. De 
boendes behov ställs i motsats till fastighetsägare och energimål. Projektet omfattar 
empiriska studier av de boendes syn på energifrågan, deras upplevelser av renovering 
samt möjligheter till kvarboende, något som hittills saknas.

Projektledare: Paula Femenias
Finansiärer: Energimyndigheten, Förvaltningsaktiebolaget Framtiden, med flera 
Projektbudget: 5 936 000  kr

Stad och planering
Artificiell intelligens för tolkning av renoveringsbehov
Utförare: RISE Research Institutes of Sweden
Med hjälp av artificiell intelligens ska forskarna ta fram ny kunskap om status och 
energianvändning i det nationella bostadsbeståndet. Maskininlärning används för att göra 
tolkningar av egenskaper hos Sveriges flerbostadshus och göra den nya informationen 
tillgänglig och användbar. Projektet kan leverera värdefull kunskap till andra aktuella och 
relaterade insatser och bidra till arbetet med Sveriges nationella strategi för 
energieffektiviserande renovering.

Projektledare: Claes Sandels
Finansiärer: Energimyndigheten 
Projektbudget: 1 544 320 kr
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Big data-analys för energieffektivisering av städer
Utförare: Kungliga Tekniska högskolan
För att städer ska nå klimatmålen krävs det att den befintliga bebyggelsen blir 
energieffektiv. Lyckligtvis finns det enorma mängder data som kan användas för att hjälpa 
kommuner och fastighetsägare att ta reda på var de bästa investeringarna ska göras. I det 
här projektet ska forskarna utveckla ett data-drivet beslutsstödsystem för fastighetsenergi. 
Beslutsstödet ska bidra till att fastigheter kan nå energimålen och kommer att utvecklas i 
enlighet med målstyrd energiförvaltning.

Projektledare: Hossein Shahrokni
Finansiärer: Energimyndigheten, Stockholms stad, Stockholms Stadshus AB, Lassila 
& Tikanoja FM AB, AB Familjebostäder
Projektbudget: 11 273 200 kr

Byggnader som prosumentsystem i ett förnybart elsystem
Utförare: Chalmers tekniska högskola
Målet med projektet är ökad kunskap om vilken roll Sveriges byggnadsbestånd kan ha i 
omställningen till ett 100 procent förnybart elsystem och vilka mervärden det kan få för 
de boende. Kunskap om byggnader som ”prosumentsystem” och hur de bäst kan införas 
i stor skala är central för att kunna utvärdera behovet och effekten av olika stödsystem, 
för förståelsen av hur byggnader kan samspela med det centraliserade elsystemet och för 
identifiering av olika drivkrafter hos fastighetsägare och boende att vilja bli prosumenter.

Projektledare: Emil Nyholm
Finansiärer: Energimyndigheten
Projektbudget: 2 288 000 kr
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Framtidens lastkurva för svensk byggnadsstock
Utförare: Chalmers tekniska högskola
Det här doktorandprojektet är en fortsättning från E2B2s förra programperiod. I projektet 
undersöks byggnadernas potentiella roll som balanserande resurs när produktionen av el 
och värme ökar i variation till exempel genom ökad andel vind eller sol i systemen. En 
modelleringsmetodik utvecklas och tillämpas för att visa på några utvecklingsvägar för 
Sveriges byggnadsstock givet olika mål avseende effektivisering, förnybar energi- och 
minskad klimatpåverkan. Analyser med modellen kan vara relevanta för beslutsfattare och 
ge viktig kunskap om hur byggnadsstocken kan bidra med flexibilitet i energisystemet.

Projektledare: Filip Johnsson
Finansiärer: Energimyndigheten 
Projektbudget: 1 089 000 kr

Kostnadseffektiv energirenovering av bostäder på  
områdesnivå
Utförare: Lunds universitet
I befintliga byggnader är den mest kostnadseffektiva 
renoveringen för att minska miljöpåverkan ofta en kombination 
av energieffektivisering och införande av förnybar energi. Det här 
projektet, som är en del av ett större internationellt 
forskningsprojekt, IEA-EBC Annex 75, syftar till att bygga upp 
kunskap om hur man når så kostnadseffektiv renovering som 
möjligt genom sådana optimerade kombinationer. Syftet med det 
svenska projektet är dels att bidra till uppbyggandet av kunskap 
för att minska miljöpåverkan från byggnader och dels att sprida 
informationen om det samlade internationella projektresultatet.

Projektledare: Erik Johansson
Finansiärer: Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola AB, StruSoft AB,  
Skånska Energilösningar SELAB AB 
Projektbudget: 4 702 731 kr
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Ny metod för storskalig energieffektivisering i städer  
– MUBES 
Utförare: Kungliga Tekniska högskolan
Städers energidata blir alltmer tillgänglig och den snabba teknikutvecklingen skapar 
möjligheter för mer underbyggda beslut. I det här projektet utvecklas en ny metod för 
automatisk generering av fastighetssimuleringar på stor skala. Metoden används för att 
utvärdera scenarier för energisystemet utifrån de kommunala och regionala 
utvecklingsplanerna i Stockholmsregionen. Den ska beräkna värme- och kraftbehoven och 
hur de kommer att interagera med energisystemet och hur den termiska trögheten i 
fastighetsbeståndet kan användas som energilager för att optimera investeringarna och 
minska effekttopparna.

Projektledare: Olga Kordas
Finansiärer: Energimyndigheten, Stockholms stad, Stockholm Exergi AB,
Equa Simulation AB
Projektbudget: 5 437 953 kr

Planering och verktyg för solenergi i hållbara kvarter
Utförare: Lunds universitet
Det här projektet handlar om solenergiplanering för hållbara kvartersmiljöer och är ett 
projekt inom International Energy Agency. Målet är att genom aktionsforskning utveckla 
strategier och verktyg för effektivt utnyttjande av solenergi i befintliga och nya kvarter för 
att skapa hållbara kvartersmiljöer. Studien undersöker både passiv användning (till 
exempel dagsljus) och aktiv användning (till exempel solvärme och solel). Resultaten ska 
kunna användas i kommuner, företag och i utbildningar på högskolor samt i solenergi- 
branschen.

Projektledare: Maria Wall
Finansiärer: Energimyndigheten, Lunds universitet
Projektbudget: 2 394 024 kr
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Självförsörjande bostadsområde i urban miljö  
– energianalys och optimering
Utförare: RISE Research Institutes of Sweden 
Här ska forskarna svara på frågan om det är tekniskt och ekonomiskt realistiskt att bygga 
ett bostadsområde som är helt självförsörjande på el, värme, dricksvatten och avlopp. 
Genom simuleringar ska man utvärdera och analysera, ur både teknisk och ekonomisk 
synvinkel, hur en självförsörjande grupp av bostäder i ett mikronät fungerar tekniskt och 
ekonomiskt över längre tid när nyckelkomponenter med tiden kan behöva bytas ut. Om 
resultaten blir positiva ska studien utgöra underlag för en projektansökan om ett pilot- 
projekt med byggnation av flerfamiljs- och radhus.

Projektledare: Anders Lundblad
Finansiärer: Energimyndigheten, Bostads AB VätterHem, Yellon AB
Projektbudget: 1 850 000 kr

Värme och ventilation
Design och driftanvisningar för värmelager med  
fasändringsmaterial
Utförare: Chalmers tekniska högskola
De dimensioneringsverktyg för kyllager med fasomvandlingsmaterial som tagits fram i 
tidigare forskningsprojekt inom E2B2 ska i det här projektet verifieras med hjälp av data 
från ett kyllager i drift. Projektet kommer att ta fram rutiner för driftoptimering, identi- 
fiera den optimala konstruktionen för maximalt effektuttag samt tillgängliggöra verifierad 
data till VVS-projektörer, tillverkare av kyllager med fasomvandlingsmaterial och 
fastighetsägre.

Projektledare: Angela Sasic Kalagasidis
Finansiärer: Energimyndigheten, Akademiska Hus AB, Chalmers tekniska  
högskola AB
Projektbudget: 2 326 000 kr 
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Energieffektiv komfortkyla med markvärmeväxlare
Utförare: Chalmers Tekniska Högskola
Projektet behandlar och utvecklar möjligheterna att använda frikyla för större byggnader, 
främst kontorslokaler, med hjälp av markvärmeväxlare. Genom att inte behöva använda 
kylmaskiner kan energianvändningen minskas väsentligt. Projektets övergripande mål är 
att öka kunskapen om möjligheter och begränsningar för dimensionering och användning. 
Projektet är ett doktorandprojekt och ingår i teknik- och forskningssamarbetet i Solar 
Heating and Cooling inom ramen för International Energy Agency.

Projektledare: Jan-Olof Dalenbäck
Finansiärer: Energimyndigheten, Akademiska Hus AB, Svenskt geoenergicentrum 
AB, Ingenjörsbyrån Andersson&Hultmark AB, Bengt Dahlgren Göteborg AB, Vasa- 
kronan AB, Chalmersfastigheter AB, ESBE AB, EQUA Solutions AB, Skanska Teknik AB
Projektbudget: 2 891 000 kr

Energieffektiva småhus – demonstration och verifiering av 
prestanda av kombinerat värme- och ventilationssystem
Utförare: Arbio 
Projektet verifierar prestandan för fem typer av kombinerade värme- och ventilations- 
system för energieffektiva småhus i nordiskt klimat. Utrustningen kommer att testas i fem 
hus, och ett referenshus ska identifieras för kontrollmätningar. Mätresultaten jämförs och 
analyseras så att eventuella behov av utveckling och förbättring identifieras. Projektets 
mål är att skapa förutsättningar för marknadsintroduktion av mer energieffektiva 
lösningar för värme och ventilation. Det kan bidra till att både öka boendekomforten och 
minska energianvändningen i befintliga och nyproducerade småhus i Sverige.

Projektledare: Anders Rosenkilde
Finansiärer: Energimyndigheten, Arbio AB, Trä- & Möbelföretagen, H Östberg AB, 
Metro Therm AB, Flexit Sverige AB, Systemair Sverige AB, Panasonic Nordic
Projektbudget: 3 523 031 kr
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Energieffektiva äldreboenden med god inomhuskomfort 
Utförare: Lunds universitet
Det här projektet ska skapa förutsättningar för energieffektiva äldreboenden med optimalt 
inomhusklimat för både boende och vårdpersonal. Genom att mäta faktisk energianvänd-
ning till varmvattenberedning och inomhustemperatur i flera äldreboenden skapas en 
kunskapsbas för vidare analys. Det kan möjliggöra en ny schablon för varmvattenanvänd-
ning för äldreboenden i Boverkets föreskrifter och allmänna råd. I projektet skapas också 
förutsättningar för analyser av kylbehov vilket kan bidra till ökad inomhuskomfort i ett 
förändrat klimat.

Projektledare: Ulla Janson
Finansiärer: Energimyndigheten, Skanska Sverige AB
Projektbudget: 4 738 452 kr

Energieffektivisering av byggnader med närvaro- 
detektering
Utförare: Umeå universitet
I det här projektet kommer forskarna att göra en omfattande kartläggning av närvaro i en 
universitetsbyggnad vid Umeå universitet och jämföra prestandan för olika typer av 
sensorer och studera fel med närvarodetektering. Projektet kommer också att titta på hur 
närvaro påverkar energianvändningen med målet att fastställa hur man kan minska 
energianvändningen och ta fram mer exakta närvaroparametrar för 
energisimuleringsverktyg så att de kan ge bättre prediktioner.

Projektledare: Thomas Olofsson
Finansiärer: Energimyndigheten 
Projektbudget: 2 133 935 kr



28

Inomhusklimat i hus med inglasade 
fasader
Utförare: Luleå tekniska universitet
Det här projektet tar ett helhetsgrepp på hur inglasning 
av fasader påverkar energianvändning och termisk 
komfort inomhus. Två doktorander ska mäta och 
utvärdera inomhusklimat, brukarupplevelser och 
användning av energi i en lågenergibyggnad med till 
stora delar två klimatskal, beläget i subarktiskt klimat. 
Resultaten kan bidra till bättre förståelse för hur en 
vanlig lösning med inglasning fungerar och hur den kan optimeras i ett subarktiskt klimat 
för att byggnader som helhet ska fungera bättre.

Projektledare: Lars Westerlund
Finansiärer: Energimyndigheten, AB PiteBo
Projektbudget: 1 870 002 kr

Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus
Utförare: NCC Sverige
Idag är tappvarmvatten en stor del av energianvändningen i moderna hus och en oönskad 
energiförlust skapas från varmvattencirkulationen (VVC). Storleken på förlusten kan 
dessutom skilja sig åt mycket mellan olika hus och bättre uppskattningar behöver kunna 
göras. I det här projektet ska VVC-förluster 200 flerbostadshus kartläggas och analyseras 
för att få fram ett statistiskt underlag som kan användas för att vässa träffsäkerheten i 
energiberäkningar för både renoverings- och nybyggnadsprojekt.

Projektledare: Tomas Ekström
Finansiärer: Energimyndigheten, Gunnar Karlsen Sverige AB, WSP Sverige AB, Bengt 
Bergqvist Energianalys AB, Projektengagemang Energi & Klimatanalys i Stockholm 
AB, Lunds universitet, med flera
Projektbudget: 2 356 000 kr
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Minskat effektbehov för kylning i byggnader
Utförare: Lunds universitet
Elanvändning för kyla förväntas öka och de sammanlagda toppeffektbehoven kan bli ett 
problem för produktionssidan – både ekonomiskt och miljömässigt. Forskarna ska därför i 
det här projektet undersöka om det går att undvika att installera onödig kyleffekt genom 
att använda byggnadernas termiska massa för att hantera kylbehov i byggnader utan att 
riskera dåligt inomhusklimat. Genom fältmätningar, simuleringar och modellutveckling tar 
forskarna fram ny kunskap om byggnaders svar på manipulation av kyleffekten.

Projektledare: Dennis Johansson
Finansiärer: Energimyndigheten, Cementa AB
Projektbudget: 2 497 664 kr

Ny teknik för väggintegrerad ventilation
Utförare: Intrusiva
I det här projektet undersöks en innovativ lösning för energieffektiv luftdistribution i 
byggnader. Forskarna ska utveckla kunskap om en sensorstyrd och självdiagnostiserande 
renrumsteknik för ventilation som är integrerad i väggelement. Konceptets potential ska 
undersökas i olika utformningar i en specialbyggd forskningsfriggebod. En affärs- och 
utvecklingsplan ska tas fram med syftet att ventilationslösningen ska kunna användas i 
fabrikstillverkade lägenhetsmoduler.

Projektledare: Mårten Edwards
Finansiärer: Energimyndigheten, Carl Fredrik Brundin Industries Holding AB
Projektbudget: 1 098 000 kr
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Sensorer för en energieffektiv och god ventilation
Utförare: RISE Research Institutes of Sweden 
Här ska forskarna undersöka vilka sensorer och kombinationer av mätningar som är 
användbara vid behovsstyrd ventilation. De tekniska förutsättningarna för ett behovsstyrt 
ventilationssystem i bostäder finns – men det saknas kunskap om vilka mätningar som 
behövs för att säkerställa en låg energianvändning och god innemiljö.

Projektledare: Sara Janhäll
Finansiärer: Energimyndigheten, SenseAir, MANN + HUMMEL Vokes Air AB,  
Göteborgs Stad, Swegon Operations AB, Svensk Ventilation AB
Projektbudget: 4 674 400 kr

Styrning av FTX för fuktsäkra småhus
Utförare: RISE Research Institutes of Sweden
Erfarenheten av att använda ventilation med från- och tillluftsvärmeväxling, så kallad 
FTX-ventilation, i lågenergibyggnader är relativt liten. Vid införandet av tekniken i nya 
sammanhang är det viktigt att inte orsaka oönskade effekter som till exempel fuktskador.  
I samarbete med ventilationsbranschen ska forskarna nu utveckla en metod för att i 
kontrollerad miljö testa hur styr- och reglersystem i FTX-aggregat kan hantera realistiska 
variationer i utetemperaturen på ett fuktsäkert sätt. Metoden ska kunna användas som en 
branschstandard av samtliga tillverkare.

Projektledare: Svein Ruud
Finansiärer: Energimyndigheten, Systemair Sverige AB, REC Indovent AB,  
H Östberg AB, Swegon Operations AB, Ventener AB, Flexit Sverige AB
Projektbudget: 2 130 000 kr
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Styrstrategier för effektivare GEO-FTX-system
Utförare: Kungliga Tekniska högskolan
Här ska forskarna analysera fläktstyrd till- och frånluftventilation med värmeåtervinning 
(FTX- system) och kartlägga hur energiöverföringen i systemets tre delar ska optimeras. 
Riktlinjer och energieffektiva styrstrategier ska tas fram för att minska effekttoppar för 
uppvärmning och kylning av ventilationsluften.

Projektledare: Adnan Ploskic
Finansiärer: Energimyndigheten, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
Projektbudget: 2 591 800 kr

Utvärdering av filterklasser vid ventilation av kontor
Utförare: RISE Research Institutes of Sweden
Fläktar för komfortventilation använder mycket energi och en relativt stor andel av 
användningen beror på tryckfall över ventilationsfilter. Det här projektet syftar till att 
undersöka både partikelreduktion och energibesparing för olika filter med olika filterklass 
och energiklass. Målet med projektet är att bidra till en så god luftkvalitet som möjligt i 
kontorsbyggnader utan att energianvändningen för fläktdrift blir högre än nödvändigt.

Projektledare: Tobias Eriksson
Finansiärer: Energimyndigheten, Camfil Svenska AB, MANN + HUMMEL Vokes  
Air AB, Nordomatic AB
Projektbudget: 1 800 000 kr
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Vätskekopplad värmeåtervinning
Utförare: Chalmers tekniska högskola
Vätskekopplade värmeåtervinningssystem används i många byggnader men har relativt 
låg verkningsgrad. I det här projektet ska forskarna uppdatera och höja kunskapsläget 
kring vätskekopplad värmeåtervinning i ventilationssystem. Resultatet från projektet 
förväntas leda till förbättrade rutiner för driftoptimering. Olika sätt att öka prestandan i 
nya system ska testas och utvärderas, till exempel genom alternativ dimensionering och 
ickekonventionell teknik. Projektet kommer också att utreda hur bra kombinationen 
vätskekopplad värmeåtervinning och variabla luftflöden fungerar i praktiken och ta fram 
underlag för framtida revideringar av ekodesigndirektivet.

Projektledare: Jan-Olof Dalenbäck
Finansiärer: Energimyndigheten, Vasakronan AB, CIT Energy Management AB,  
Fläkt Woods AB 
Projektbudget: 5 411 700 kr
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