
Välkommen till kunskapswebbinarium

Seminariet 
startar 12.00!



Går trivsel och energieffektivisering hand i hand på 
aktivitetsbaserade kontor?

• 12.00 Välkommen
Anna Land, programansvarig E2B2

• Bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor
Maria Håkansson, projektledare, RISE
Cecilia Katzeff, KTH

• Swedbanks erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor
Jenny Ström, Swedbank

• Frågor, reflektioner och diskussion

• 13.00 Avslutning
Chatten är öppen ytterligare 15 minuter



Webbinarium – så här går det till!

• Under informationsdelen stänger alla som lyssnar av sin mikrofon 
(= se till att den är på mute) 

• Vill du ställa en fråga? Vi samlar gärna ihop frågorna till frågestunden efter 
presentationerna.
– Använd funktionen Räcka upp handen (”Raise hand”)
– Eller skriv din fråga i chatten (adressera den till ”all panelists and 

attendes”)
– Vi som värdar fördelar ut ordet i tur och ordning genom att be er sätta på 

mikrofonen. Tänkt på att vi andra hör dig bäst om du talar in i en mikrofon 
eller ett headset.

• Har du tekniska problem?
– Adressera en fråga till oss i chatten (adressera till ”All panelists”) så ska vi 

försöka hjälpa dig



Forskning och innovation för 
energieffektivt byggande och boende



E2B2 bygger ny kunskap, teknik, tjänster och metoder…

…som bidrar till visionen om en resurs-
och energieffektiv byggd miljö

• Brett program!
• Från 2018 till och med 2021
• 160 Mkr i statligt stöd
• 4 utlysningar har öppnat
• 61 projekt beviljade
• Beslutat 132 Mkr i stöd, 

60 Mkr samfinansiering



Forsknings-, utvecklings- och innovationsområden

Drift, 
användning, 

människors val 
och vanor

Tekniska 
installationer

Byggnaders 
klimatskal, 

byggmaterial, 
byggsystem

Byggnaden 
som system 

och 
byggprocessen

Byggnader 
i energi-
systemet



150 samfinansiärer bidrar med tid och resurser!



61 pågående projekt per ämne och projektvolym

värme och 
ventilation

stad och planering

byggnaden som 
system

förvaltning

renovering

klimatskal

byggprocessen

ekonomi

energitillförsel
ljus och belysning

cirkulära frågor
beteende



IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en 
tätposition inom hållbart 

samhällsbyggande
IQ Samhällsbyggnad skapar samhällsnytta genom ökad 
kompetens och fler innovationer inom 
samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att:

• Påverka och initiera forskning och innovation 
• Samla och mobilisera sektorn
• Leda och samordna program och projekt
• Främja nyttiggörande   



Vi är sektorns röst!



Kunskapslunch - program

• Bättre arbetsmiljö i aktivitetsbaserade konto
Maria Håkansson, RISE
Cecilia Katzeff, KTH

• Swedbanks erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor
Jenny Ström, Swedbank



Frågor? 
Funderingar?



Tack för din medverkan!
Chatten är öppen 15 minuter till.
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