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1 INLEDNING 

GrönNano är ett tvåårigt forskningsprojekt där parterna från Luleå tekniska uni-
versitet, företag och offentliga aktörer i nära samarbete bedriver forskning och 
utveckling inom dagvattenområdet. Denna kommunikationsplan beskriver hur 
kommunikation ska ske internt inom GrönNano och externt med omgivningen.  
 
2 SYFTE OCH MÅL MED KOMMUNIKATIONSPLANEN 

Kommunikationsplanen syftar i huvudsak till att skapa struktur för GrönNanos 
kommunikation, för att säkerställa 1) att samarbetet inom GrönNano kan bedrivas 
framgångsrikt, samt 2) att GrönNano uppfyller de utvärderingskriterier och krav 
som uppställts av Vinnova.  
 
3 INTERN KOMMUNIKATION 

Det finns inga vattentäta skott mellan intern och extern kommunikation, men ne-
dan beskrivs strukturen för kommunikation internt inom GrönNano, samt målsätt-
ningar för den interna kommunikationen.  

3.1 Syfte och mål för den interna kommunikationen 
Inom GrönNano ska forskare vid Luleå tekniska universitet, företag och kommu-
ner implementera och utveckla innovativa metoder för hållbar dagvattenhantering 
vilket bidrar till attraktiva städer, renare vattendrag och bättre livsmiljöer. 
 
För att kunna uppnå dessa mål krävs god intern kommunikation mellan delta-
gande parter, inte minst så att parterna ska kunna skapa en gemensam bild av hur 
målen ska kunna förverkligas, samt så att alla parter och personer får den inform-
ation som de har rätt till samt behöver för att kunna fullfölja sina åtaganden i 
GrönNano. God intern kommunikation bidrar även till delaktighet, motivation och 
engagemang hos parterna, och är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete 
och resultat.  
 

3.2 Vad som ska kommuniceras och hur 
Huvudprincipen för den allmänna interna kommunikationen är att vi kommunice-
rar relevant information till varandra när det händer, men att överflödiga massut-
skick ska undvikas.  
 
Varje partsorganisation utser sin egen kontaktperson, som ansvarar för att skicka 
information vidare till dem det berör inom den egna organisationen. Olika kon-
taktpersoner kan utses inom samma organisation, beroende på typ av information 
(ekonomi, styrelseprotokoll, etc.). Vid organisationsförändring ansvarar respek-
tive part för att informera projektkoordinatorn om ny kontaktperson.  
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3.2.1 GrönNanoträff 
I stora samarbetsprojekt, med många parter, är det viktigt med fysiska träffar där 
hela konsortiet får möjlighet att träffas. Utöver den kommunikation som beskrivits 
i punkterna ovan, kommer därför GrönNanoträffar att hållas årligen, där samtliga 
parter bjuds in. Syftet med träffarna är att skapa gruppgemenskap inom konsortiet, 
att alla parter ska få kunskap om vad som pågår inom de olika delarna av pro-
jektet, samt bidra med sin kunskap. 

3.2.2 Kommunikation inom och mellan AP 
Huvudansvaret för kommunikationen inom och mellan arbetspaket (AP) ligger på 
AP-ledarna som även ansvarar för att delprojekten framskrider enligt plan. För att 
underlätta kommunikation mellan olika AP kommer ledningsgruppen (AP-ledare, 
projektledare, projektkoordinator) att hålla ”pulsmöten” minst 1 ggr/månad.  

3.2.3 Interna sidor 
All intern information som riktas till alla parter och deltagare läggs upp på Grön-
Nanos låsta interna sidor på Box (www.box.com). Huvudansvarig för de interna 
sidorna är projektkoordinatorn, som även kan förmedla inloggningsuppgifter. Om 
någon från partsorganisation avslutar sin del i projektet, ansvarar respektive part 
för att informera projektkoordinatorn om detta, så att inloggningsuppgifterna kan 
tas bort.  
 
De interna sidorna innehåller ansökan, projektavtalet inklusive dess bilagor, läges-
rapporter, kontaktuppgifter till parter, mm.  
 
Eftersom alla med inloggningsuppgifter har behörighet att själva lägga upp filer 
på de interna sidorna går det enkelt att dela arbetsdokument med varandra. Det 
finns dessutom möjlighet att skapa mappar som endast är tillgängliga för ett be-
gränsat antal personer.  

3.2.4 Vinnovarapporter 
Universitetet har i förhållande till Vinnova åtagit sig att utarbeta startrapport, lä-
gesrapporter, slutrapport, samt efterrapport. Övriga parter förbinder sig att bistå 
Universitetet så att rapporteringsskyldigheten kan fullgöras på ett adekvat sätt. 
Dvs. inför varje rapport, efter anmodan från universitetet, rapporterar varje part 
ekonomi (upparbetade insatser) till GrönNanos projektekonom enligt instruktion 
från projektekonomen. Framtagna resultat och annan projektrelevant information 
kommuniceras med GrönNanos projektkoordinator.  
 
Universitetet tillser att färdigställda rapporter skickas till kontaktpersonen hos 
varje part, som sedan distribuerar den vidare till berörda inom sin organisation för 
kännedom.   
 

http://www.box.com/
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4 EXTERN KOMMUNIKATION 

Extern kommunikation är viktig för att på olika sätt skapa intresse för GrönNanos 
forskningssamarbeten och resultat.  

4.1 Syfte och mål för den externa kommunikationen 
Det övergripande syftet med GrönNanos externa kommunikation är bidra till att 
uppfylla de utvärderingskriterier och krav som uppställts av Vinnova, samt att öka 
intresset och medvetenheten om frågor som rör dagvattenhantering, vilket också 
kommer att leda till en ökad marknad för GrönNanos parter.  

4.2 Målgrupper 
Den externa kommunikationen ska rikta sig till medverkande parter, andra kom-
muner och företag med intresse för dagvattenfrågor, myndigheter (exempelvis 
Naturvårdsverket, Länsstyrelserna), politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare 
inom samhällsbyggnad, samt forskare.    

4.3 Vad som ska kommuniceras och hur 
Den externa kommunikationen ska visa på att projektet och dess parter arbetar 
progressivt och bidrar till kunskapsbyggande och produktutveckling inom dagvat-
tenområdet. 

4.3.1 Webbsida 
GrönNano har en hemsida www.ltu.se/greennano som ska uppdateras regelbundet 
och riktas till de målgrupper som beskrivs ovan, vilket medför att både en svensk 
och engelsk version krävs. På webbsidan finns kontaktuppgifter för projektet, län-
kar till samtliga parter, generell information om projektet, länkar till vetenskapliga 
publikationer, samt nyheter och reportage som löpande läggs upp. Alla parter för-
väntas kunna bidra med nyheter till hemsidan. Färdigställda texter skickas till pro-
jektkoordinatorn, som sedan vidareförmedlar dem till webbredaktören för publice-
ring.    

4.3.2 GrönNano i media 
GrönNano ska sträva efter att synas i både nyhetsmedia och branschtidningar (ex-
empelvis SvensktVatten och Cirkulation) med reportage som illustrerar goda ex-
empel på det forsknings- och innovationsarbete som bedrivs samt resultat. Press-
release kommer att gå ut när något extra spännande och intressant har hänt i pro-
jektet.  
 
I samband med att en pressrelease går ut, eller nyhetspublicering sker i media med 
koppling till GrönNano, ska detta meddelas projektkoordinator, som i sin tur kan 
sprida informationen till alla parter. Anledningen till detta förfarande är att vi ska 
kunna ge ett gott intryck i de fall media oanmält kontaktar övriga parter.  
 
Pressreleaser som direkt rör GrönNano ska alltid gå via projektkoordinator.  

http://www.ltu.se/greennano
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4.3.3 GrönNano i sociala medier 
GrönNano ska även eftersträva att synas i sociala medier, via inlägg, poddar, fil-
mer etc. Exempelvis kan Facebook och Twitter nå många politiker. Vi bör an-
vända oss av parternas befintliga kommunikationskanaler.  

4.3.4 Nyhetsbrev 
Dag&Näts nyhetsbrev, som produceras av VA-teknik vid LTU, har ett stort antal 
e-postprenumeranter inom VA-området, över hela Sverige. Nyheter om Grön-
Nano kommer att publiceras i Dag&Näts nyhetsbrev. GrönNano-specifika nyheter 
förses med GrönNanos logga för lätt igenkänning.  
 
Alla parter förväntas kunna bidra med nyheter till nyhetsbrevet. Samordningsan-
svaret ligger dock hos projektkoordinatorn.  

4.3.5 Presentationsmaterial 
Ett lättillgängligt presentationsmaterial, som innehåller generell information om 
GrönNano tas fram och ska bestå av en grundsats powerpoint-bilder, pos-
ter/rollup, samt en folder/broschyr. Detta material ska finnas tillgängligt för alla 
parter på GrönNanos interna sidor. LTU kan även hjälpa till med tryckning.  
 
GrönNanos profilbild (se dokumentets framsida) ska så långt möjligt användas vid 
extern kommunikation om projektet för att öka igenkänningen. Observera att pro-
filbilden inte får publiceras utan att LTU-loggan finns med. Även profilbilden ska 
finnas på GrönNanos interna sidor för nedladdning.  
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