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  Möjlighet till samarbete i forskningsprojekt ämnat att 
identifiera och kommersialisera innovativa lösningar för bästa samspel 

mellan byggmaterial, ventilation och innemiljö 

(ett projekt inom VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation) 
 
 

God innemiljö i energieffektiva byggnader 
IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Chalmers, Svensk ventilation 
EKSTA Bostads AB, MRD Sälj o Bygg och Link arkitektur har fått förtroendet av VINNOVA att 
initiera och konkretisera ett projekt som ämnar utveckla ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar 
som är kostnadsmässigt attraktiva i energieffektiva byggnader för att förebygga problem med innemiljön.  
 

Förebyggande arbete är kostnadseffektivt 
Från år 2021 ska alla nya hus i EU vara byggda som nära-nollenergi hus. Energieffektiva byggnader byggs 
lufttäta vilket innebär att luftkvalitet inomhus är helt beroende på ett väldesignat och funktionellt 
ventilationssystem kombinerat med material med låg avgivning av kemiska ämnen till inomhusluft. 
Reparationer och ombyggander p.g.a. brister i byggnaden kan medföra stora kostnader för såväl samhälle 
som företag och enskilda personer. Det finns därför en stor besparingspotential i att undvika att detta 
uppstår. I ett förebyggande perspektiv krävs rätt kombination av byggmaterial och ventilationstekniska 
lösningar samt samverkan mellan aktörer som har påverkan på utformning av byggnader och bäring på 
energiprestanda och innemiljö. Målet med projektet är att skapa nya affärssegment för aktörer 
inom byggindustrin så att Sverige positioneras som ett föregångsland för innovativa lösningar 
för en god innemiljö i energieffektiva byggnader och ger dem som utvecklar dessa lösningar 

vägledning och marknadsfördelar.  
 

Tillsammans skapar vi ekologiskt och ekonomiskt innovativa lösningar 
I ett första steg skapas ett nätverk av intressenter, utförare, ägare och användare av lågenergibyggnader. 
Vidare knyts ytterligare aktörer in som kan bidra med nödvändiga kompenetenser för utveckling av 
konsortiet: både producenter av byggnader såsom arkitekter, byggbolag, byggmaterialbranschen, 
ventilationsbranschen och användare av byggnader så som bostadsbolag, bostadsrätts- och 
hyresgästföreningar samt kommuner och relevanta myndigheter. Deltagande aktörer väljer ut material, 
tekniska lösningar och utvärderingsmetoder för att undersöka vidare hur dessa kan utvecklas mer 
innovativt, var och en för sig samt i kombination, för att klara energikrav och uppnå en god och 
hälsosam innemiljö. Det konceptet som på så sätt utkristalliseras kommer att utvecklas vidare till 
riktlinjer som kan användas av beställare för att ställa innovationsdrivande krav på god innemiljö. De 
aktörer som deltar i projektet får genom projektresultatet vägledning och stöd för utveckling av 
innovativa och marknadsmässiga produkter som kan säljas både i Sverige och internationellt.  
 

Välkommen att vara med! 
 

Intresse och kontakt 
Kontakta oss om du och ditt företag är intresserade! Har ni frågor och funderingar och vill ha mer 
information kan ni kontakta Sarka Langer 010-788 68 97 (sarka.langer@ivl.se),  Anna Widheden 010-788 
68 12 (anna.widheden@ivl.se) eller Erica Bloom 010 788 66 23 (erica.bloom@ivl.se)Väl mött! 
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