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Mötet startar 
kl. 14.00



Välkommen till information för sökande

1. Välkommen till E2B2!
Programmet, nätverk och kommunikation 
Anna Land, IQ Samhällsbyggnad

2. Utlysning 7
Information och tips inför ansökan
Christoffer Tjärnberg, Energimyndigheten

3. Frågor? 
Du som lyssnar får möjlighet att ställa frågor

4. Avslutning



Webbinarium – så här går det till!

Vill du ställa en fråga till talarna? 
• Skriv din fråga i Q&A-funktionen som finns i verktygsfältet
• Vi som värdar förmedlar frågor till talarna
• Frågorna besvaras muntligt eller skriftligt

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



Välkommen till E2B2!

Information för sökande i utlysning 7



Vi som jobbar dagligen med E2B2 är:

Anna Land
Programansvarig

IQ Samhällsbyggnad

Anders Nilsson
Biträdande programansvarig

IQ Samhällsbyggnad
Föräldraledig

Anna Pettersson
Handläggare

Energimyndigheten

Lina Theander
Kommunikatör

IQ Samhällsbyggnad

Åsa Flygare
Event och administration

IQ Samhällsbyggnad

Christoffer Tjärnberg
Handläggare

Energimyndigheten



Bred och långsiktig satsning, startade 2013

• Programperiod 2018-2024
– 129 projekt, 280 Mkr i stöd, 108 

Mkr samfinansiering
– Budget: 160 Mkr 2021-2024,

160 Mkr 2018-2021
– 6 utlysningar genomförda, 7:e 

har just öppnat
• Programperiod 2013-2017

– 80 projekt, 125 Mkr i stöd, 125 
Mkr samfinansiering

– 140 Mkr budget
– 5 utlysningar genomförda



E2B2 en viktig pusselbit för Energimyndigheten 
inom bebyggelseområdet

Energieffektivt 
byggande och boende 

(E2B2)

• Brett program för 
bebyggelsens hela 
energianvändning

• Ca 50 Mkr per år

Belysning (EELYS)

• Hälsosam, resurs-
och energieffektiv 
belysning

• Ca 15 Mkr per år

Spara och bevara –
kulturhistorisk 

bebyggelse (S&B)

• Bevarande och 
utveckling av 
kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse

• Ca 15 Mkr per år

Design för energi-
effektiv vardag (DEV)

• Design- och 
beteendeperspektiv

• Ca 15 Mkr per år

Marknadsnära nätverk

• BeBo
– flerbostadshus

• BeLok
– lokaler

• Besmå
– småhus

• Lågan 
– NNE-byggnader

• ReLivs
– livsmedelslokaler

Sektorsstrategi 
”Resurseffektiv 

bebyggelse”

• ”Vår” sektor, dvs.
”resurseffektiv 
bebyggelse”

• Framdrift och 
genomförande

Spara & bevara



E2B2 - Forskning och innovation för 
energieffektivt byggande och boende

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



129 beslutade projekt, per temaområde

renovering

byggnaden 
som system

stad och planering
värme och 
ventilation

design och 
byggprocess

klimatskal

förvaltning

energitillförsel
beteende



Över 200
samfinansiärer bidrar!



Bakgrund - utfall utlysningar jämfört budget
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E2B2s utfallsmål

• Lösningar på marknaden 

• God inomhusmiljö

• Beslutsunderlag med kvalitet

• Helhetliga kunskapsunderlag 

• Effektiva marknader och 
regelverk

• Föregångsland internationellt



Kommunikationen stödjer E2B2 

• Kommunikationen i E2B2 ska hjälpa 
oss mot visionen och att nå 
programmets mål

• Utan kommunikation kan inte 
programmet på riktigt bidra 
till en hållbar energi- och 
resursanvändning i bebyggelsen

• Strategisk grundregel - göra 
forskningen lätt att förstå och mer 
använd



• Grafisk profil 
• Digitala kanaler
• Trycksaker

• Publika möten 
och event

1. Skapa kännedom



2. Stötta projekten

• Projektintervjuer som start
– Publiceras på E2B2.se
– Nyhetsbrev

• Resultat publiceras på E2B2.se
– Journalist gör resultatblad
– Projektledare gör slutrapport

• Alla projekt gör en egen kommunikationsplan

målgrupper strategi aktiviteter



3. Främja nyttiggörande

• Dela kunskap med andra experter
– Programkonferenser 
– Projektledarmöten
– Temaseminarier 

• Nätverka med behovsägare
– Nätverken Bebo, Belok, Besmå, Relivs, 

Lågan
– Andra program: Spara&bevara, DEV

• Främja mervärden 
– Synteser
– Mobilisering för medverkan i EU-projekt



Bidra till utvecklingen av resurs-
och energieffektivt byggande och 
boende - utlysning 7
• Beskrivning av utlysningen
• Finansiering – hur mycket stöd kan vi få?
• Så här ansöker ni – börja i god tid



Utlysning 7 – inriktning och omfattning

Inriktning:
Utlysningen är öppen för hela programområdet, alla 
projekt som bidrar till ett eller fler av programmets 
områden och som kan bidra till ökad resurs- och 
energieffektiv bebyggelse

Omfattning:
– Cirka 50 miljoner kronor

Sista dag för ansökan 14 juni 2022



Utlysningens inriktning

Byggnader 
i energisystemet              

Byggnaden som system

Tekniska installationer

Drift, användning, människors 
val och vanor  

Byggnaders klimatskal

Projekten ska bidra till ett eller fler av 
programmets områden: Särskilt efterfrågas projekt som:

• kan bidra till ökad takt av 
energieffektiv renovering av befintlig 
bebyggelse. 

• bidrar till ökad hållbarhet och 
robusthet i det befintliga 
småhusbeståndet. 

• adresserar vårt framtida boende och 
levnadssätt. 

• bidrar till ny kunskap om styrmedel 
som verkar för att främja en resurs-
och energieffektiv byggd miljö



Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till en resurs- och 
energieffektiv byggd miljö kan söka. 

Det kan till exempel vara (företag och 
branschorganisationer, offentlig sektor, 
forskningsinstitut, universitet och högskolor)

Projekt där olika typer av aktörer samverkar ses 
som positivt



Vilket stöd kan du få?

I utlysningen finns totalt cirka 50 miljoner kronor 
tillgängliga för de projektparter som beviljas stöd. 

Hur stor andel av kostnaderna varje projektpart kan få stöd 
för beror bland annat på:
• Hur stora stödberättigande kostnader som 

projektparten har
• Om projektparten ett företag beror stödnivån på om 

företaget är litet, medelstort eller stort samt vilken 
forskningskategori som aktiviteterna i projektet 
motsvarar.

Ett projekt kan innehålla flera forskningskategorier

Stödnivån kan vara olika för olika projektparter i projektet

Mer information om vilka kostnader som är 
stödberättigade och beskrivning av forskningskategorier 
hittar ni i den fullständiga utlysningstexten. 

Maximala stödnivåer för företag

Storlek Antal 
anställda

Årsomsättning eller 
balansomslutning

Småföretag < 50 ≤ 10 milj €

Medelstora 
företag

< 250 ≤ 50 milj. € resp. ≤ 43 milj. €

Typ av forskning och 
utveckling

Små
företag

Medelstor
a  företag

Stora 

företag

Icke-
ekonomis
ka aktörer*

Genomförbarhetsstudie 70 % 60 % 50 % 100 %

Grundforskning 100% 100% 100% 100%

Industriell forskning 70 % 60 % 50 % 100 %

Experimentell utveckling 45 % 35 % 25 % 100 %



Bedömningskriterier

• Bedömningskriterier
– Potential att bidra till hållbar energi – och

resursanvändning I bebyggelsen
– Innovationshöjd och nyhetsvärde
– Genomförande
– Nyttiggörande och spridning

• Projekten bedöms utifrån det som står i ansökan
• Läs mer om bedömningskriterier i den fullständiga 

utlysningstexten Bidra till resurs- och energieffektiv 
bebyggelse (energimyndigheten.se)

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/e2b2/2022/fullstandigutlysningstext-e2b2.pdf


Preliminär tidplan och viktiga datum

• Skicka in ansökan senast 14 juni 2022
– Ansökan sker via Mina sidor
– Energimyndigheten lämnar support till kl16 samma dag
– Viktigt med en korrekt och fullständig ansökan och var tydlig – vi får inte läsa mellan 

raderna. 

• Bedömning och prioritering av ansökningar juni-september 2022
– Energimyndigheten och bedömargrupp granskar
– Inskickad ansökan bedöms – ej möjligt att komplettera ansökan (utom på förfrågan från 

Energimyndigheten)

• Beredning och beslut under oktober- december 2022
– Energimyndigheten meddelar beslut via Mina Sidor 

• Tidigast projektstart 1 november 2022
• Projekttid som längst till 31 december 2024



Ansök via Mina Sidor:

• Skriv och skicka in din ansökan i 
Energimyndighetens Mina sidor 
https://minasidor.energimyndigheten.se

– Behöver du ansöka om behörighet i Mina 
sidor kan det ta någon dag att få den 
godkänd. 

– Behörigheten är personlig - BankID

• Innan du söker läs den fullständiga 
utlysningstexten

• Anvisningar för ansökan och steg-för-
steg guide till Mina Sidor 

• Mer information om vilka projekt som 
finansierats tidigare i programmet hittar 
du på www.e2b2.se

https://minasidor.energimyndigheten.se/
http://www.e2b2.se/


Vad händer när ansökan skickats in?

Utlysningen

• Utlysningen stänger 
14 juni 2022

Bedömning av 
ansökningar

• Extern 
bedömargrupp 
lämnar 
rekommendation till 
Energimyndigheten

Beredning av 
ansökningar

• Intern beredning
• Eventuellt begäran 

om kompletteringar 

Beslutsprocess

• Beslut
• Ev. ytterligare 

kompletteringar



Tips inför ansökan!

• Var tydlig
– Ansökan bedöms utifrån det 

som står i ansökningsformuläret, 
inte det som kan läsas mellan 
raderna

– Bifoga bilagor till ansökan
• CV
• Fullmakter
• Eventuella figurer och bilder

– Ta med hela projektteamet i 
ansökan

• Börja i god tid
– Det kan ta några dagar att få 

behörighet till Mina Sidor
– Behörigheten är personlig – bank 

ID

• Kontakta E2B2s kansli
– Ni kan gärna kontakta E2B2s 

kansli för att få hjälp med 
matchmaking för att hitta 
potentiella projektpartner, 
idéutveckling mm. 



Kontakta oss!

Har ni frågor om utlysningen eller hur ni 
ansöker?

Energimyndigheten
e2b2@energimyndigheten.se
• Christoffer Tjärnberg
• Anna Pettersson

E2B2s kansli – IQ Samhällsbyggnad
info@e2b2.se
• Anna Land

mailto:e2b2@energimyndigheten.se
mailto:info@e2b2.se


Frågor? 
Funderingar?



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

Tack för din medverkan!
E2B2.se/utlysning7
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