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Organisatorisk placering 
Renoveringscentrum för bebyggelse, RC, är organisatoriskt och administra

tivt knutet till Lunds Tekniska Högskola. RC är tillsvidare ekonomiskt in

placerad som en aktivitet under kostnadsställe 107542 vid institutionen för 

Bygg- och miljötelmologi. 

Uppdrag 
RC ska genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja olika 

aktörer inom byggsektorn med att genomföra en effektiv renoveringsprocess 

så att befintliga byggnader blir energieffektiva och att deras funktion bibe

hålls eller förbättras för att möta brukarnas och myndigheternas förändrade 

krav. Renovering av byggnader är komplext, varför ett flertal ämnesdisci

pliner måste samarbeta såsom byggnadstelmik, byggnadsfysik, materialtek

nik, konstruktionstelmik, installationstelmik, produktionstelmik, process

kunskap, ekonomi, juridik, beteendevetenskap och sociologi. 

Till RC:s uppgifter hör bland annat att inom sitt verksamhetsområde: 

e Informera om och sprida kvalitetssäkrad information till näringslivet 

som är i behov av mer kunskaper om renovering 

e Bygga en bas med kvalitetssäkrad information och kunskap genom 

att samla och analysera erfarenheter från genomförda renoverings

projekt 

• Transformera och föra ut resultat från forslmings- och utvecklings-

projekt 

• Verka för tvärdisciplinär samverkan 

• Inhämta kunskap från omvärlden, nationellt och internationellt 

• Bidra till en långsiktig kompetensuppbyggnad inom utbildning och 

forsirning 

• Förvalta kunskap om renovering av byggnader 
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• Informera olika aktörer i byggsektorn genom att utarbeta utbild
ningsmaterial, initiera kurser för olika målgrupper, genomföra tema

dagar och seminarier, hålla föreläsningar, ta fram informationsskrif

ter och nyhetsbrev, ha en aktuell hemsida etc. 

o stimulera till genomförande av samordnade forsknings- och utveck

lingsprojekt 

o Medverka till att forskningsresultat prövas under realistiska förhål

landen i utvecklingsprojekt och säkerställa att väl underbyggda re

sultat från sådana projekt tas fram 

• Utgöra ett öppet forum för vetenskapliga diskussioner om renove

ring av byggnader 

• Främja nationell och internationell samverkan och erfarenhetsutbyte 

mellan såväl forskare som näringslivsföreträdare som är verksamma 

inom området 

• Identifiera behov av forsknings- och utvecklingsbehov inom områ

det samt ta fram ett nationellt forsknings- och utvecklingsprogram 

• Verka för långsiktig och tillräddig finansiering av forskning qch ut

veckling för renovering av byggnader 

• Svara för insatser som laäver en nationell och internationell över
blick om renovering t. ex. bilda opinion, svara på remisser, delta i ut

arbetande av byggregler och standarder inom området. 

Medlemskap 
Till medlem i Renoveringscentrum kan antas institutioner eller avdelningar 

inom universitets- och institutssektorn såväl som företag, i Sverige eller 

utomlands, vilka bedriver aktiv verksamhet med anknytning till renovering 

av bebyggelse eller förnyelse av bostadsområden. I medlemskapet ligger ett 

åtagande om aktivt deltagande i planering och genomförande av Renove
ringscentrums verksamhet. Eventuell medlemsavgift kan vara riktad till när

ingslivets medlemmar och ska avses vara symbolisk och bestäms av styrel-, 
sen. 

styrelse 
Renoveringscentrum leds av en styrelse med 9ledamöter med följande 

sammansättning. 

• 5 ledamöter från näringsliv och myndigheter i byggsektorn 
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• 4 ledamöter från akademin, varav två företrädare från medverkande 

avdelningar vid Lunds Tekniska Högskola och en företrädare för 

Sveriges Bygguniversitet 

Ordförande i styrelsen föreslås av styrelsen bland näringslivsrepresentanter

na och utses av rektor vid Lunds Tekniska Högskola. 

Två gruppsuppleanter från vardera näringslivet respektive akademin utses 

som i förutbestämd ordning ersätter ordinarie ledamot när denne har förhin

der. 

Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Som styrel

sens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande 

röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden företräder. För 

beslut om förslag till ändringar av föreskrifter krävs att minst 2/3 av närva

rande ledamöter bifaller beslutet på två skilda möten. 

Föreståndaren för RC deltar som föredragande vid styrelsens sammanträ

den. Representanter för anslagsgivare ska kunna adjungeras till styrelsen. 

Mandatperioden för styrelseledamöter är högst tre år. Det är möjligt att utse 

ledamot för ytterligare mandatperioder. Om styrelseledamot byter till arbete 

eller arbetsuppgifter som inte längre omfattar renoveringsfrågor bör platsen 

ställas till förfogande och ny ledamot utses. 

Samtliga styrelseledamöter föreslås av en valberedning som väljs av med

lemmarna och utses av rektor vid Lunds Tekniska Högskola. 

styrelsens uppgifter 
styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare 

riktlinjer för denna, fastställer årlig verksamhetsplan, beslutar om antagning 

av medlemmar i renoveringscentrum samt avger årsredovisningar allt inom 

regler och bestämmelser för Lunds Universitet samt arbetar för en kontinu

erlig finansiering av RC. Styrelsen utser föreståndare för RC. Styrelsen fö

reslår erforderliga förändringar i RCs verksamhet och organisation. 

Föreståndare 
RC skall ha en föreståndare som ska vara anställd vid Lunds Universitet. 

Styrelsen beslutar om vilka uppgifter som föreståndaren ska utföra. 
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Administration 
Kostnader för administration, föreståndare och de gemensamma aktiviteter 

som styrelsen beslutar att RC ska göra finansieras av RC genom de anslag 

som RC får. RCs ekonomi måste vara i balans och RC är ickevinstdrivande. 

Forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs vid medverkande institutio

ner/avdelningar med deras egna medel, som därmed inte direkt berör RCs 

ekonomi. 

Verksamhetsår fårsredovisning 
Renoveringscentrums verksamhetsår sammanfaller med Lunds Universitets 

budgetår som är kalenderår. En årsredovisning för RCs verksamhet ska 

inges till rektor för Lunds Tekniska Högskola senast tre månader efter ka

lenderårets utgång. 

Ändring av föreskrifter 
Ändring i dessa föreskrifter fastställs av rektor för Lunds Tekniska Högsko

la efter förslag från eller hörande av Renoveringscentrums styrelse. 

Beslut 

Lunds Tekniska Högskola beslutar inrätta ett nationellt Renoveringscentrum 

för bebyggelse, RC och fastställer föreskrifter för centrumet enligt ovan. 

Beslutet gäller från 2013-04-01. 

Beslut i detta ärende har fattats av unde1iecknad rektor efter föredragning av 

kanslichef per Göran Nilsson. 

Anders Axelsson 
Rektor 

4 


