
Kunskapslunch:
Energieffektivitet och 

hållbarhet vid 
renovering

Webbinariet startar kl. 12.00



Kunskapslunch:
Energieffektivitet och 
hållbarhet vid renovering



Energieffektivitet och hållbarhet vi renovering

• Välkommen till E2B2
Anders Nilsson, bitr. programansvarig E2B2

• Hållbar renovering i Tjärna Ängar: Jämförelse mellan tre olika renoveringspaket
Jonn Are Myhren, Högskolan i Dalarna

• Energieffektivisering i stor skala: Planering, val, prioritering och genomförande
Mona Norbäck, Stockholmshem

• Kunddialog, digitalisering och nya affärskoncept för långsiktigt hållbara 
energilösningar
Elin Lund, E.ON

• Frågor, reflektioner och diskussion – webbinariet avslutas kl. 13.00



Webbinarium – så här går det till!

Vill du ställa en fråga efter presentationerna? 
• Skriv din fråga i chatten (adressera den till ”all participants”)
• Vi som värdar kommer att förmedla dem till talarna under frågestunden på 

slutet av webbinariet

Har du tekniska problem?
• Adressera en fråga till oss i chatten (adressera till ”all participants”) så ska 

vi försöka hjälpa dig



Forskning och innovation för 
energieffektivt byggande och boende



Programidé

E2B2 bygger ny kunskap, 
teknik, metoder och tjänster 
med målet att effektivisera 
energianvändningen och 
minska klimatpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv

Visionen är en resurs- och 
energieffektiv byggd miljö



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



Vi är sektorns röst!



Hållbar renovering i Tjärna Ängar: 
Jämförelse mellan tre olika 
renoveringspaket
Jonn Are Myhren, Högskolan i Dalarna



Energieffektivisering i stor skala: 
Planering, val, prioritering och 
genomförande

Mona Norbäck, Stockholmshem



Kunddialog, digitalisering och nya 
affärskoncept för långsiktigt 
hållbara energilösningar
Elin Lund, E.ON



Frågor eller 
funderingar?



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

www.E2B2.se
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