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Förord 
Ett stort tack riktas till SBUF för bidrag till projektet där vi har kunnat ta ett steg på vägen i 

att skapa och sprida nödvändig information om hur man renoverar Sverige rätt. Denna sam-

manställning av projektet är gjord av Dennis Johansson, LTH, medan Installatörsföretagen 

och Nationellt Renoveringscentrums styrelse har medverkat till att ha lagt en bra grund för 

framtida informationsarbete. Ett stort tack riktas också till de naturainsatser som har lagts ner 

av näringslivets medlemmar i renoveringscentrums styrelse. Projektet, som rapporteras sep-

tember 2017 har bestämts få en fortsättning genom det statliga informationscentrum för bland 

annat renovering, som är på väg att starta under hösten 2017.  

Sammanfattning 
Syftet med detta SBUF-projekt har varit att göra informationsinsatser kopplade till Nationellt 

Renoveringscentrums arbete. Förutom den kunskapsuppbyggnad som har kunnat ske och på-

går med hjälp av annan finansiering, har detta SBUF-projekt möjliggjort riktade insatser med 

informationsdagar, presentationer, webplattform för information och informationsinsatser rik-

tade 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 ak-

tören för att sprida information om renovering. Det behövs fortsatta medel för att på ett konti-

nuerligt sätt arbeta med kvalitetssäkrad information om renovering så att Sveriges renove-

ringar blir hållbara och svenska byggbranschens konkurrenskraft stärks, men det har varit 

möjligt att lägga en grund för detta arbete.  
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1. Introduktion och mål 
Syftet med Nationellt Renoveringscentrum är att på ett organiserat sätt samla kunskaper och 

erfarenheter kring renoveringar och se till den att bearbetas, sprids och används, samt vara 

med och initiera relevant utbildning och forskning. Med kontroll på kunskapsläget och kun-

skapsbehovet får man ett tydligare och säkrare underlag för behovet av forskning och utveckl-

ing. Ett Renoveringscentrum ger bygg- och fastighetsbranschen en plattform för kunskapsut-

byte och erfarenhetsåterföring. Det skapar en grund för forskning och utvecklingsprojekt som 

snabbt kan omsättas till praktik. Tillsammans hjälper detta till att föra ut ett metodiskt sätt att 

ta sig an och genomföra kvalitetssäkrade och optimala renoveringsprojekt så att renoverade 

byggnader blir resurssnåla, robusta, energisnåla, fuktsäkra, får en bra innemiljö och blir socio-

ekonomiskt attraktiva.  

 

Detta projekt syftar till att uppehålla informationsflödet under 2016 och 2017 eftersom rege-

ringspengar dröjde. Resultatet av detta projekt är dels att kunskapen om hållbar renovering 

har ökat i branschen, frågorna om hållbar renovering har blivit än mer aktuella i samhället och 

därmed intresset för renovering större, samt övergången till det mer omfattande statligt stödda 

informationscentrum, som NRC planerar för, blir skarvfri.  

 

I skrivandets stund består styrelsen av  

Ordinarie: 

Andres Muld, ordf.   

Björn Gustafsson  

Madeleine Nobs, NCC   

Magnus Everitt, Installatörsföretagen 

Dennis Johansson, LTH, föreståndare  

Arne Elmroth, prof. em.    

Kristina Mjörnell, SP  

Kristina Nilsson, SBU/LTU 

 

Suppleanter: 

Stefan Björling, SABO   

Roland Jonsson, HSB   

Ivo Martinac, KTH   

Jan-Olof Dahlenbäck, CTH 

 

Adjungerade: 

Ruben Aronsson, SBUF   

Marie Linder, Hyresgästföreningen 

Karin Farsäter, LTH 

 

Installatörsföretagen erhöll 300 kkr av SBUF för projektet att utföras med Nationellt Renove-

ringscentrum och LTH som projektledare.  

2. Redovisning av NRC:s aktiviteter för att upprätthålla informat-
ionsflödet 
 

NRC har arbetat aktivt för att förbereda inför att organisera större informationsinsatser. Nedan 

visas en del av aktiviteterna och kostnaderna och därefter diskuteras aktiviteternas innehåll. 

Pengarna i det nu rapporterade SBUF-projektet har inte räckt till insatserna utan mycket av 

arbetet har skett genom olika aktörers försorg. LTH har bidragit centralt med 150 kkr. Samar-

bete har skett med SIRen, som är ett Formas projekt med 23 Mkr i forskningspengar 2014-

2018.  
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• Ordförandes arbete med att förbereda för anbud till Boverket för att erhålla regerings-

pengar.  

• Almedalen 2016 

• Renoveringsdagen 2016 

• Nordbygg 2016 

• Renoveringsdagen 2017 

• Föreståndarens arbete med att förbereda för anbud till Boverket, förse renoverings-

info.se med information om forskningsprojekt och administrera styrelsens möten 

 

 

 

3. Slutats 
Förutom den kunskapsuppbyggnad som har kunnat ske och pågår med hjälp av annan finan-

siering, har detta SBUF-projekt möjliggjort riktade insatser med informationsdagar, presentat-

ioner och informationsinsatser riktade till myndigheter för att skapa en grund för framtida in-

formationsinsatser. 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, samtidigt som Boverket har beslutat om att ge ett konsortium där NRC ingår 

pengar för informationscentrum som har renovering som delfokus. Start för denna insats var 

2017-10-02.   

Varav 

Årtal 2016 2016 2017 från SBUF

Informationsarbete inom styrelsen

1
Ordförandes informationsarbete och kontakter med 

myndigheter etc.
100 000 100 000 70 000

2
Föreståndarens arbete med information, styrelse och 

kontakter
100 000 100 000 25 000

Informationsseminarier

3
Renoveringsdagen 2016-03-16, ca 60 deltagare,  utan 

styrelsens resor, medverkan och planering
25 000 25 000

4
Almedalen 2016, utan styrelsens resor, medverkan och 

planering
25 000 25 000

5 Nordbygg, presentationer, 2016-04-05-08 15 000 15 000

6
Renoveringsdagen 2017-03-28, ca 100 deltagare,  utan 

styrelsens resor, medverkan och planering
75 000 25 000

Referensgrupper i 2 projekt, forskning eller renovering

8 2 dagars arbete per år och projekt 27 200 13 600 15 000

Information till Svensk Byggtjänsts webtjänst, Renoveringsinfo

9 50 000 50 000 100 000

SUMMA 292 200 0 288 600 300 000
Tillkommande samfinansiering utan styrelsens övriga arbete 280 800


