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Informationsspridning genom  
Nationellt Renoveringscentrum

Syftet med detta SBUF-projekt har varit att göra informationsinsatser 
kopplade till Nationellt Renoveringscentrums arbete. Förutom den 
kunskapsuppbyggnad som har kunnat ske och som pågår med hjälp 
av annan finansiering, har projektet möjliggjort riktade insatser med 
informationsdagar, presentationer, webplattform för information och 
informationsinsatser riktade till myndigheter för att skapa en grund för 
framtida informationsinsatser. Bland annat har ett samarbete inletts 
med Svensk Byggtjänst som har bedömts vara den mest kompetenta 
aktören för att sprida information om renovering. Det behövs fortsatta 
medel för att på ett kontinuerligt sätt arbeta med kvalitetssäkrad  
information om renovering så att renoveringar blir hållbara och svenska byggbranschens 
konkurrenskraft stärks, men det har varit möjligt att lägga en grund för detta arbete. 

• Stimulera till genomförande av samordnade forsknings- och 
utvecklingsprojekt

• Medverka till att forskningsresultat prövas under realistiska 
förhållanden i utvecklingsprojekt och säkerställa att väl under-
byggda resultat från sådana projekt tas fram

• Utgöra ett öppet forum för vetenskapliga diskussioner om  
renovering av byggnader

• Främja nationell och internationell samverkan och erfarenhets-
utbyte mellan forskare, brukare och näringslivsföreträdare som 
är verksamma inom området

Stor del av den svenska akademin med anknytning till renove-
ringsfrågor finns med i samarbetet om NRC liksom många från 
näringslivet. Figur 2 visar nätverket i SIRen, den starka forsknings

Bakgrund
Nationellt Renoveringscentrum (NRC) startade 2013 och är en 
centrumbildning med säte vid LTH. Styrelsen för NRC har bred 
kompetens med stor aktörsbredd. Många företag och organisatio-
ner och en stor del av den svenska akademin i form av universitet, 
högskolor och institut är engagerade i Nationellt Renoveringscen-
trum. Till uppgifterna hör bland annat att inom sitt verksamhets-
område:
• Informera om och sprida kvalitetssäkrad information till närings-

livet som är i behov av mer kunskaper om renovering
• Bygga en bas med kvalitetssäkrad information och kunskap 

genom att samla och analysera erfarenheter från genomförda 
renoveringsprojekt

• Transformera och föra ut resultat från forsknings- 
och utvecklingsprojekt

• Verka för tvärdisciplinär samverkan
• Bidra till en långsiktig kompetensuppbyggnad inom 

utbildning och forskning
• Förvalta kunskap om renovering av byggnader
• Informera olika aktörer i byggsektorn genom att 

utarbeta utbildningsmaterial, initiera kurser för olika 
målgrupper, genomföra temadagar och seminarier, 
hålla föreläsningar, ta fram informationsskrifter och 
nyhetsbrev, ha en aktuell hemsida etcetera.

Figur 2. Deltagare i SIRen som är ett projekt och en stark 
forskningsmiljö kopplad till och sprungen ur Nationellt 
Renoveringscentrum.

Figur 1.



miljö som forsknings-
mässigt har blivit ett sätt 
att skapa kunskapsförut-
sättningar för att informa-
tionscentrum genom 
tvärdisciplinär forskning 
om renovering. 

Syfte
Syftet med detta SBUF-
projekt har varit att göra 
informationsinsatser 
kopplade till NRC:s arbete. 
Metoden för insatserna har varit att fokusera på sådant som 
gagnar informationsutbytet med branschen, framför allt genom 
nätverksbyggande och utveckling av informationsplattform.  
Resultaten beskriver genomförda aktiviteter. 

Genomförande
NRC har arbetat aktivt för att förbereda inför att organisera större 
informationsinsatser. Pengarna i det nu rapporterade SBUF- 
projektet har inte räckt till insatserna utan mycket av arbetet har 
skett genom olika aktörers försorg. 

Resultat
Nedan följer en lista av aktiviteter som har utförts.
• Bildandet av NRC:s styrelse och kansli
• Behovsanalys – forskning
• Behovsanalys – näringslivet
• Seminarier med företrädare från forskningen och näringslivet
• Debattartiklar
• Årliga renoveringsdagar
• Medverkan i Almedalen, se figur 3. 
• En mängd föredrag nationellt och internationellt
• Insamling och förvaltning av kunskap
• Hemsida
• Avtal med Svensk Byggtjänst
• Tvärvetenskaplig kunskapsbas
• Framtagande av strategi och handlingsplaner för NRC  

verksamhet
• Svar på remisser
• Initierande av och referensgrupp i SIRen:s verksamhet
• Samarbete med Bebo och Belok
• System för kvalitetssäkring och utvärdering
• Planering inför utbildningssatsningar

Under 2014 tog NRC kontakt med Svensk Byggtjänst, och ett 
avtal ingicks om utveckling av en webbtjänst, se vidare Figur 4. 
Denna webbtjänst bedöms, jämte framtida utbildningsinsatser, 
spela en nyckelroll i en effektiv informationsprocess för att skapa 
en hållbar renovering. 

Slutsatser
Förutom den kunskapsuppbyggnad som pågår med hjälp av 
annan finansiering, har detta SBUFprojekt möjliggjort riktade 
insatser med informationsdagar, presentationer och informa-

Ytterligare information
Kontaktpersoner: 
Dennis Johansson, tel 070 6661320,  
epost dennis.johansson@hvac.lth.se, föreståndare Nationellt 
Renoveringscentrum, Installationsteknik – LTH

Internet:
www.renoveringscentrum.lth.se
www.renoveringsinfo.se

tionsinsatser riktade till myndigheter för att skapa en grund för 
framtida informationsinsatser. Det behövs fortsatta medel för att 
på ett kontinuerligt sätt arbeta med kvalitetssäkrad information om 
renovering så att Sveriges renoveringar blir hållbara och svenska 
byggbranschens konkurrenskraft stärks, men det har varit möjligt 
att lägga en grund för detta arbete.

Figur 3. Debatt om renoveringsbehovet i Almedalen 2015.

Figur 4. Skärmdump av Svensk Byggtjänsts webbtjänst strax före den  
officiella lanseringen. Denna webbtjänst bedöms vara en mycket viktig del  
i en effektiv informationsspridning om renovering.


