
Renoveringsdagen

Ett hållbart 

energisystem



Energi- och klimatpolitiska målen

2030 2040 2045 2050

100 % förnybar elproduktion 

2040

50% effektivare 

energianvändning 2030 

jämfört med 2005

Utsläppen för transporter exkl

inrikesflyg ska minska med 

70% senast 2030 jämfört med 

2010
Senast år 2045 ska Sverige inte 

ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser.

Därefter uppnås negativa utsläpp



Energieffektivisering som hävstång för ökad tillväxt och 

minskad klimatpåverkan

En resurseffektiv och hållbar byggd miljö

Ett hållbart energisystem



Beställare har bra beslutsunderlag, som leder till att 

renoveringar också blir energieffektiva

Nya teknik, verktyg, system och metoder kopplat till resurs-

och energieffektiva byggnader tas fram och finns tillgängliga 

på marknaden

Sverige är ett föregångsland inom resurs- och energieffektiv 

bebyggelse

Några av effektmålen



1) klimatskärmen 

2) effektiva tekniska installationer

3) möjligheterna att tillföra förnybar el & värme och 

möjligheterna att producera el och värme på eller i 

närheten av byggnaden

minska energiförsörjningens betydelse för byggnaden 

Åtgärder



Fossilfria 
transporter

Produktion 
i världsklass

Framtidens 
handel och konsumtionResurseffektiv 

bebyggelse

Flexibelt 
och robust 

energisystem

50%
effektivare 

energianvändning

Regeringsuppdrag sektorstrategier



Tre utgångspunkter

Hänsyn måste tas till aktörernas rådighet och 

ägarskap att genomföra konkreta 

energieffektiviseringsåtgärder

Aktörernas drivkraft och vilja att delta i arbetet är en

grundförutsättning. Arbetet med sektorsstrategier ska 

både bidra till att flytta den stora massan och driva 

fronten

Samverkan mellan branscher och med aktörer som 

står för nya möjligheter behöver främjas





Programetapp t.o.m 2021

160 miljoner kronor + medfinansiering

Första utlysningen 

• stänger 2 maj

• 50 miljoner kronor

E2B2  
Forskning & innovation energieffektivt byggande & boende



- 60 miljoner kronor  t.o.m 2021

- Tvärvetenskaplig forskning  

- Kombinerar energiforskning med design- & beteendevetenskap

- Behövs nya kunskaper, policyinsatser, nudging-insatser, 

tekniklösningar, produkter, tjänster & affärsmodeller 

- Utgå från människors behov, vanor & ageranden

- Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för 

resurseffektivitet

Design för energieffektiv vardag  



Miljöstudier 

- Stöd ta fram beslutsunderlag inför en energieffektiv investering

- Senast 30 april

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

- 50 procent av kostnaden & maximalt 50 000 kronor 

- Senast 20 maj

Små - & medelstora företag  



Utlysning 

• stänger 26 mars

• Ca 20 milj

EElys
Belysning



TACK !

Energimyndighetens vision

Ett hållbart energisystem


