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NY TEKNISK FAKULTET / SDU 

1. SÄTTER CAMPUS PÅ KARTAN 
INTERNATIONELLT 

• Koppartrappan är ett ”landmärke” 
• Arkitekturen i både fasaden och 

koppartrappan är unik 
• Arkitekturen syns väl 
• Iögonfallande fasad 
• Har svårt att se den internationella 

komponenten 
• Arkitektoniskt landmärke (samverkan 

näringslivet?) 
• Stram arkitektur. Hållbara material. 

Fantastiskt ljusinsläpp. Att besökare 
kommer för att göra studiebesök är också 
ett tecken på att SDU är omnämnt. 

• Fasaden med dess runda konstruktion blir 
ett landmärke både lokalt och nationellt.  

• Representativa lokaler lockar både 
arkitekter och personal till SDU 
internationellt, nationellt och regionalt 
samt lokalt. Fasader utmärker teknisk 
fakultet från övriga SDU med sina 
likformiga byggnader. Lokaler där 
studenter och lärare har nära till varandra 
utmärker sig.  

 

2. ÄR ATTRAKTIVT FÖR 
INTERRNATIONELLA STUDENTER 
OCH/ELLER FORSKARE 

• Beror på kultur om det lyckas och inte 
huset. Byggnader som främjar möten t.ex. 
det centrala stråket. 

• Såg inget som jag skulle anse gör SDU mer 
attraktivt för internationella besökare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Öppenhet, insikt, man ser vad som 
föregår. 

• Var inbjudande och social 
• Studiemiljöer med egna projektrum och 

fina luftiga labbmiljöer för studenter 
• Byggnader som främjar möte, tex. det 

centrala stråket, bostäder i anslutning till 
campus. Arkitektur som speglar 
verksamhetens värde. 

• Studenterna klagar inte- m bör de trivas.  
• Hela byggnaden utstrålar spjutspets inom 

både forskning och utbildning. Hela 
byggnaden signalerar sci-fi och framtid där 
man ska befinnas sig om man vill vara i 
framkant som även sätter campus på 
kartan och lockar till sig studiebesök 
internationellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEMUPPGIFT WORKSHOP 2 
BESKRIV GODA EXEMPEL PÅ HUR BYGGNADER VI BESÖKT 

 



Det centrala stråket 

Öppet och synligt 

Det centrala stråket 
Det centrala stråket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luftiga labb Luftiga labb 

Främjar möten Fina innergårdar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Transparens 

Transparens in till labb 

3. FRÄMJAR REGIONAL IDENTITET OCH 
REGIONALT SAMARBETE 

• Landmärke 
• Samarbetet gavs inte mycket utrymme i 

min mening 
• Ett stort campus främjar identiteten. Blir 

som en stad inom staden, en egen 
identitet behöver inte göra att campus 
distanseras från staden.  

• Goda kommunikationer. Nya spårvagnen 
knyter campus starkare till centrum och 
det nya supersjukhuset. 

• De samarbetar med industrin. 
 
 

4. FRÄMJAR LOKAL IDENTITET OCH 
LOKALT SAMARBETE 

• Landmärke 
• Ja, definitivt ett landmärke. 
• De nya byggnaderna bygger vidare på en 

konsekvent amerikansk tradition på 
campus --> materialval, corten, betong, 
stål (skapar identitet) och det fysiskt 
sammanbyggande området stödjer lokalt 
samarbete. 

• Bygger järnväg. Attraktiva 
förbindelsegångar för att minska 
subkulturer (rumsligt stöttar samverkan). 
Många projektrum för studenterna. 
 

GENERELLA SYNPUNKTER 

Fantastisk fasad. Wow-känslan på trappan 
som blir snittyta. Bra med transparens i labb 
så det gynnar studentrekrytering. Bra med 
sammanträffande för lokalt samarbete. 
 

 

  



Översyn över hela labbmiljön 

Insyn i labb från korridor 

MATERIALLABB DTU 

1. SÄTTER CAMPUS PÅ KARTAN 
INTERNATIONELLT 

• Lab med alla möjligheter. Trevlig att de 
har god ekonomi! Stora rummet går att 
använda på många sätt. 

• Det är ett väldigt spännande byggprojekt, 
men ser inte något internationellt med det 

• Labb med stor area och volym, högt i tak 
med stora portar möjliggör en bredd och 
storlek på laborationer. De har lyckats 
kombinera betong som material med trä 
eller detaljer i färger som gult och rött 
(skyltar) vilket ger värme i en relativt steril 
miljö samt infogat konst i trapphus. Öppna 
glasfasader med utblick till en grön 
utemiljö. Tar emot studiebesök. 

• Nya fräscha effektivt utnyttjade 
labblokaler bör sätta DTU på kartan 
internationellt, nationellt och regionalt 
samt lokalt. 
 

2. ÄR ATTRAKTIVT FÖR 
INTERRNATIONELLA STUDENTER 
OCH/ELLER FORSKARE 

• Satsar hela tiden på labb 
• Stora, välutvecklade labbmiljöer. 
• Utbildning med inslag av praktiska 

moment 
• I och med att ytorna är tilltagna så 

attraherar det internationella 
forskare/studenter att söka sig hit för att 
lära sig mer likaså bör lokal och regionala 
företag lockas till samarbeten i och med 
möjligheten till försök i större skala.     
 

3. FRÄMJAR REGIONAL IDENTITET OCH 
REGIONALT SAMARBETE 

• Samarbetet med näringslivet i deras 
trycklabb. 

• Samarbeten med industri 
 

4. FRÄMJAR LOKAL IDENTITET OCH 
LOKALT SAMARBETE 

• Se punkt 3 

GENERELLA SYNPUNKTER 

Designade ”solitärer” för specifika 
verksamheter. Hur integrerar man den här 
typen av labb och hur skaps flexibilitet? 

Flexibel miljö, möjlighet att nyttja och få 
översyn över hela labbmiljön. 

Internationalisering kommer genom attraktiva 
experimentella möjligheter, genom interna 
projektsamarbeten, flexibilitet bidrar till 
förändring och följsamhet med projekt och 
samarbeten. 

 

 

  



Labb 

Arbetsplatser utanför labbmiljö 

Labb 

Labb 

 

 

  



Skylab, Stimulerande miljö 

SKYLAB/DTU 

1. SÄTTER CAMPUS PÅ KARTAN 
INTERNATIONELLT 

• En miljö som sätter studentinnovation i 
fokus tror jag är ganska sällsynt 

• Unik kreativ miljö. Kulturen! 
• Byggnadens robusta enkla uttryck speglar 

den öppna, experimentella verkligheten. 
Den XXX. Fin ny byggnad kan tappa den 
experimentella känslan. 
 
 

2. ÄR ATTRAKTIVT FÖR 
INTERRNATIONELLA STUDENTER 
OCH/ELLER FORSKARE 

• Se 1. Tror att det finns en väldigt bra 
gemenskap i Skylab. 

• Började ursprungligen med 
studentperspektivet och nu visar även 
forskare intresse.  

•  
 

3. FRÄMJAR REGIONAL IDENTITET OCH 
REGIONALT SAMARBETE 

• Start-up processen och skylabs anknytning 
till näringslivet. 

• Antalet studiebesök väcker stolthet och 
visar på framgång. Likaså pågående 
utbyggnad som bygger på flödes och 
behovsanalyser är ett tecken på att försök 
i liten skala varit lyckat.  Inkubator , hub, 
eventlokal väcker intresse lokalt och 
regionalt hos både studenter, forskare och 
företag.  

•  
 

4. FRÄMJAR LOKAL IDENTITET OCH 
LOKALT SAMARBETE 

• Se 3. 
• Antalet ”nattugglor” ca 10/dag visar att 

lokalerna används och är tillgängliga tider 
på dygnet då man egentligen borde sova 
men kanske  vill pröva sina idéer i lugn och 
ro då andra inte är så aktiva. 

•  
 

GENERELLA SYNPUNKTER 

Spännande möjligheter. En kultur och ett 
koncept som fått internationell spridning. Att 
leva kulturen viktigare än den fysiska miljön. 
Den tillåtande robusta miljön viktigare 
framgångsfaktor 

Byggnaden stödjer ett nytänkande arbetssätt 
vilket tillsammans skapar internationellt 
renommé, var för sig =mindre genomslag. 

Wow! Läcker och imponerande miljö. 
Transparens gynnar samarbetet och ger 
inspiration för alla. Snygg miljö att visa upp för 
studenter, medarbetare och 
samarbetspartners. 

Inbjudande öppenhet. En labbsal men också 
ett frontrum, fik, kontor, plugg. 

Fokus innovation: är det byggnaden eller 
människorna? Meniskerna först. 

Skylab lämnar tyvärr flest frågor obesvarade. 
Definitivt mycket puls. 
 
  



Skylab, Transparens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖVRIGA BYGGNADER 

GENERELLA SYNPUNKTER 

Snälla inte rost 
 
Byggnad 202 värdefull entré, fin bra akustik. 
Borde kunna nyttjas för flera funktioner. 
Studieplatser, konferens, fik, öppna 
föreläsningar i trappen. 

Områdena känns sammanhållna med mycket 
grönytor och trevliga miljöer 
 
Biblioteket DTU- Riktigt bra och uppskattad 
studiemiljö – Nav på campus. De många 
tilläggen på campus utöver en tydlig årsring 
som samtidigt visar hänsyn till den 
ursprungliga arkitekturen 
 
Det är mycket yta! Biblioteket har stora ytor 
att vistas på tex. DTU. Bra sammanhållen skala 
och färger. Svårorienterad sa första besökare. 
Trähallen är välkomnande och lugn. 
 
Biblioteket DTU är mycket trevlig miljö för 
egenstudier. 

 
Biblioteket med öppna föreläsningsytor, 
aktivitetsbaserat miljö varierande möbler. 
Inspirerande med samma föreläsare i flera 
klassrum samtidigt genom teknik! Fina 
exempel på synlig och vacker utomhusmiljö 
som får plats inomhus. Vackra trappor, 
blickfång och konst. 
 
Öppet och tillgängligt universitet. Underbar 
arkitektur med härliga volymer och 
ljusinsläpp. Hållbara material, betong blandat 
med trä för en varmare känsla. 
Konstutsmyckningar och ”vatten” bidrar till en 
varierad miljö. Mycket grönska och 
lummighet. Parkmiljö på parkeringar bidrar till 
att integrera en funktion med en annan på ett 
trevlig sätt. Även träd inomhus suddar bort 
gränser ute/inne. Att ha utsikt mot en vacker 
innegård eller utemiljö. Transparens om 
pågående verksamhet i studie-, lär- och/eller 
mötesmiljöerna uppskattas av mig  (som inte 
har en bokstavskombination och inte blir störd 
över att andra ser vad jag gör). Underbart med 
så många cykelparkeringar.  

By 127 visar på fantastiska studiemiljöer i en 
kreativ och varierad miljö. Hade önskat få se 
mer av miljöerna…stannade tyvärr på bv då 
jag behövde uppsöka damrummet. Önskar 
foton från övervåningen. 

By 202 har mötesrum som är ”seamless” 
fysiska- digitala, ensam eller flera. Wow-
faktor. Bra att ha en restaurang Fazer som är i 
framkant i och med att man betalar själv efter 
vikt.  

By 101 underbart kreativt kaos med blandade 
miljöer för att vara själv eller i grupp, arbeta 
med papper och penna eller digitalt.  

By  324 träd inomhus suddar bort gränsen 
ute/inne. Grönska inger ett lugn som är svårt 
att förklara. Ljust öppet och transparens i vad 
som sker i lärmiljöerna uppskattas av mig.  

 



Öppen föreläsningsyta bibliotek 

Varierad miljö i bibliotek 
Aktivitetsbaserat bibliotek 

 

Byggnad 127 - Bra materialval mellan betong, 
svart och trä. Kändes modernt med många 
glaspartier och bra materialval. Byggnaden 
blev dock lite för avlång och kändes mer som 
en korridor med högt i tak och byggnaden 
kändes inte helt inbjudande och få sittplatser i 
korridoren. 

Byggnad 202 - Den byggnaden som absolut 
gav det största intrycket trots att fasaden och 
själva entrén gav ett extremt tråkig och 
intetsägande intryck. Väl inne i byggnaden gav 
byggnaden både rymd och ett inbjudande 
intryck. Mycket trevligt med ”flygande kuber” 
och innerväggar beklädd med 
trä.  Akustikmässigt var huset välbyggt för 
trots en stor mängd människor i rörelse var 
ljudnivån låg. Stora glaspartier gjorde att man 
från trapphuset såg lätt in i både fika och 
restaurangdelen vilket gjorde att byggnaden 
kändes öppen och luftig. Även de insprängda 
konferensrummet syntes från den öppna ytan 
i mitten vilket gjorde att man kände att de 
pågick aktivitet i hela huset – huset ”levde”.  

 

 

 
  



Luftig entré, insyn / 
transparens till lokaler 

Byggnad 127 Föreläsningssal 

Studiemiljöer 

 
 
 
 

 

  



Byggnad 202 

Entré utsida 

Inbjudande, öppen entré 

Möjligt för föreläsning 

Öppna/slutna 
studieplatser 

Korridorsmiljö 

 

  



Compute 324 Entré, studieplatser 

Hörsal DTU, 260 personer 

Hörsal DTU med gruppmöblering 

Studieyta 

Integrerad grönska 

           

 

  



Grönska mellan byggnader 

Passager mellan hus DTU 

Cortenfasad, SDU 

Gasförråd, SDU 

Innergårdar DTU 

 

  



Fasad nytt betonglabb Trappa för genomgång 
för studenter i labb 

Nytt betonglabb Nytt betonglabb 

  



 

ÖVERGRIPANDE TANKAR 

1. SÄTTER CAMPUS PÅ KARTAN 
INTERNATIONELLT 

• Spännande kombination av nya och gamla 
byggnader med en likartad utvändig 
arkitektur men invändigt helt olika miljöer. 
Med den nya tågtrafiken byggs campus 
ihop med staden som annars kändes 
ganska isolerad från campus. Bra bostäder 
för internationella studenter och forskare 
nära universitetet 

• Unika inredningsdelar som den stora 
trappan, något som är speciellt för just 
detta lärosätet. 

• Arkitekturen – förberedda besök 
 

2. ÄR ATTRAKTIVT FÖR 
INTERRNATIONELLA STUDENTER 
OCH/ELLER FORSKARE 

• Stort och verkar nytänkande avseende 
tekniska lösningar vilket borde vara 
attraktivt både nationellt och 
internationellt. 

• Det borde vara kvalitet i utbildning och 
forskningen, inte i lokaler. Lokalerna ska 
stimulera till attraktiviteten, så som 
Skylab. 

• Möjligheter att röra sig över hela 
universitetet i innegångar, pendeltåg 
till/från universitetet 
 

3. SÄTTER CAMPUS PÅ KARTAN 
INTERNATIONELLT 

• Bra att identifiera lokala utmaningar och 
tydligt bidra till sammanhållning genom 
tester och forskning i praktiskt utförande 

• Lokalerna ska vara tillgängliga för 
studenter, lärare, forskare men även 
övriga aktörer i regionen.  

• Upplever att de inte hade så mycket som 
främjade men antalet grupprum 
underlättar samarbetet för studenter. 

Utrymmena och verksamheter som 
stimulerar i labbmiljöer, mötesytor. 
Universitetet som en naturlig mötesplats. 
Tillgängliga 24/7. 
 

4. FRÄMJAR LOKAL IDENTITET OCH 
LOKALT SAMARBETE 

• (Övrigt) Öppna samverkande lokaler där 
man vågat ”lämna” de idag ”vuxna” 
åsikter om hur en miljö ska se ut och vågat 
gå mot öppna gränslösa (sömlösa)miljöer 
 

GENERELLA SYNPUNKTER 

Det som tilltalar mig mest är byggnad 202 med 
dynamik, rymd, flexibilitet, trämiljöer. Även 
biblioteket som var ett mycket bra exempel på 
aktivitetsbaserade lokaler. Att bygga samman 
hus var ett bra sätt att stimulera rörlighet och 
samverkan. Gröna ytor med växter skapar 
trivsel.  

Sättet de arbetar med Skylab tycks ju bidra 
till1-4 generellt.  

Spontant tror jag att makerspace verksamhet 
bidrar till gränsöverskridande samarbeten. 
Gemensamt för Skylab Danmark och Fablab 
(Högskolan Halmstad) är att de bygger ut sin 
verksamhet (HH ytterligare ett makerspace på 
annat ställe vad jag förstått) så det verkar 
formas stora behov. 

Se även kommentaren om mötesrummen i 
byggnad 202 som möjliggör 
internationalisering på hemmaplan, samt 
lokala, regionala och nationella möten med 
part(er) som deltar över länk, men där man 
kan samlas fysiskt i grupp och genomföra 
mötet. 

 

  



MINDRE POSITIVA ASPEKTER AV 
BESÖKTA MILJÖER 

Platta nya tak med läckage! Bra miljöer. Dvs. 
positiva besök! 
 
Språket, engelska höjer värdet, bättre 
förståelse. 
 
Odense – brist i flexibilitet inte byggt för 
spontana möten. Placering av Skylab i 
utkanten av campus skulle om möjligt ha en 
mer central plats – Mer synligt lockar fler. 
 
Cellkontor äter upp ytan och gynnar ej 
inspiration och samverkan 
 
SDU kanske mer som studentlabb 
 
Få hade riktig kontakt i miljön mellan personal 
och studenter på lika villkor 
 
I nya tekniska fakulteten kändes det som att 
planlösningen saknade en plan. 

Vissa byggnader hade ingen genomströmning 
av människor. Sänker välkomnandet och 
bemötande, både av lokalen men också 
mellan människor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trappen i koppar gör också avtryck men blir 
tyvärr en solitär utan koppling till övriga 
byggnaden. Trappen blir ingen samverkanplats 
utan en relativt död yta. Byggnaden saknar 
helt ”drop-down” platser där både studenter 
och lärare kan mötas naturligt. Hela 
byggnaden känns tom då alla sitter i olika 
kontor/rum utan att se de naturliga 
gångstråken mellan byggnadens olika delar. En 
central trapp är mäktigt och bör få en central 
visualisering/funktion men dem måste 
integreras på ett bättre sätt än vid SDU. 

SDU gav mig inga direkta intryck. Små 
byggnader som inredningsmässigt gav många 
frågor. Stor outnyttjad yta i mitten och varför 
sätter man ett frysrum på den öppna ytan. 
Varför skapar man minimala rum i källaren 
utan fönster/glas både inåt och utåt. Väldigt 
stora trapphus vilket som leder till att 
labytorna blev för små.  

Huvudbyggnaden på SDU kändes mycket stor 
och svår att hitta i.  



 

 

 

 

 

 

NY TEKNISK FAKULTET / SDU 

• Var för tydlig uppdelning, inneslutning 
trots mycket glas. Får ingen inblick. 

• Ny Teknisk fakultet uppmanar studenter 
till grupparbete 

• Internt: studenter access till läraren. 
Kanske lite för enkelt för studenten, ingen 
eftertänksamhet behövs. 

• Externt: ser inte hur extern samverkan 
främjas. 

• Husen kopplas samman med invändiga 
passager 

• Man ser varandra i alt glas 
• Förbindelsegångar minskar subkulturer. 
• Den ursprungliga huvudbyggnaden är en 

elegant arkitekturklassiker med sin 
betongbrutalism exteriört, den spatiösa 
entrén XXX var dock för låg rumshöjd. 
Mycket vackra innergårdar i japansk stil.  

• Den öppna ljusa miljön är inbjudande 
externa och interna inklusive de generösa 
volymerna. Den centrala trappan är 
inbjudande men en besvikelse att den inte 
är kopparklädd till varje våningsplan och 
på det sättet blir en mötesplats för att gå 
mellan våningarna. De uppglasade 
grupprummen och arbetsrummen för en 
transparens och inbjudan till pågående 
verksamhet. 
 

 

MATERIALLABB DTU 

• Externa Företag fick plats i labben 
• Internt: Separata laborationsbyggnaden 

möjliggör samordning av laborativ  

 

 

 
 
 
 
 
 
verksamhet, även om det verkade som 
varje organisation hade sitt eget labb, 
blandat med kontor blir samordning och 
verksamhetsförändringar svårare 

• Externt: genom attraktivitet i specialiserad 
verksamhet. 

• Samma stora hall för olika material och fo-
ämnen. 

• Stora portar möjliggör test av vad som 
helst med vilka maskiner som helst. Exv. 
vindkraftverksvinge. 

• Positivt med labb för olika material som 
hänger ihop och där avskärmningar enkelt 
kan flyttas mellan verksamheterna. Bra att 
dela på infrastrukturen runtom som tex. 
Travers, kontorsutrymmen, 
omklädningsrum etc. XXX mycket smalt 
tänk för att effektivisera yta och 
funktioner.  

SKYLAB/DTU 

• Internt: Är en yta för hela DTU 
• Skylab är anpassat för lärande grupp med 

stöd av externa parter 
• Externt: Experimentell miljö som 

attraherar samarbetes partners genom de 
resultat verksamheten kan åstadkomma. 

• Det är kärnfrågan. Stora gator kan inte 
stänga in sig. 

• Kulturen är nyckelordet för samverkan 
samt analyserna för utbyggnaden t.ex 
skilja på flödena för gods och personer. 

• De öppna utrymmena och volymerna 
verkar inbjudande för samverkan mellan 
grupper och projekt. Uppglasat mötesrum 
för att visa vad som pågår. 

HEMUPPGIFT WORKSHOP 3 
BESKRIV GODA EXEMPEL PÅ HUR BYGGNADER VI BESÖKT RUMSLIGT STÖTTAR 
SAMVERKAN EXTERNT OCH/ELLER INTERNT: 

 



ÖVRIGA BYGGNADER 

• Byggnad 202 och den med 
undervisningslokaler som webbsände. 
Öppna ytan kan nyttjas för flera ändamål i 
samverkan externt och internt 

• Jag gillar mötesrummen i byggnad 202, 
olika storlekar och sittningar och i 
iscensatt för fysisk-digital samverkan (e-
mötesförberett) 

• Bibliotekets presentationsutrymmen, 
mycket fin! Skapar nyfikenhet, bjuder in. 

• Alla har lika förutsättningar i biblioteket. 
• Öppet och tillgängligt. Transparens av 

pågående verksamhet, lite av show-room. 
Enkelt att ta sig till och på området med 
bil eller cykel vilket även underlättas av 
bra parkeringsmöjligheter.     

• DTU både science XXXX gav positivt 
intryck XXX gav varmt inbjudande intryck. 
Uppglasade mötesrum ger transparens. 
XXX mötesrum var dock för mycket XXX 

 

ÖVERGRIPANDE TANKAR 

• Skywalks, stora glaspartier bjuder in, 
projektrum, materiallabbet som skapade 
nyfikenhet, Nedsänkning i golv – viktigt 
handlingserbjudanden 

• Positivt: Glaspartier som skrivytor. 
Projektrummen (kunde möbleras om till 
kontor flexibelt).                                   
Fick äta, öppet efter 19 med kort. 
Skywalks – tanken om att överbrygga 
fakultetsgränserna. 

• Bra att de varit öppna för alla att gå in i 
större delar av dygnet 

• Biblioteket på DTU var mycket spännande 
och modernt med ett nytt tänk som tagit 
steget ännu längre än vad man vågat i 
Luleå. 

• Sköna kopplingar mellan inne/ute både på 
SDU och DTU 

• Tror det är bra med inomhuskopplingar 
mellan byggnaderna och föredrar 

”ovanmark” lösningar före kulvert som 
känns mer otäckt och ”gammalmodigt”. 

• Stora gatan på SDU kändes nästan som 
om det var under mark. 

• Tydligt att trappor är modernt och 
populärt men att de fel utformade och 
placerade inte alls bidrar till miljön. 

• Fint med mycket konst på SDU spritt över 
alla miljöer. 

 

MINDRE POSITIVA ASPEKTER AV 
BESÖKTA MILJÖER 

• Det skulle finnas tydligare lokaler där 
studenter möter lärare, forskare och 
näringsliv 

• Alla bygger var för sig. Ingen visar vägen 
för att vara flexibel för 
verksamhetsförändring 

• NTF – Första innemiljö bullrig., 
fastskruvade bord, Mycketbetong och rost 
– hårt, men mjukare än i Stockholm, 
Orange trappa – inbjuder ej till att sitta i, 
inget i blickfånget. 

• Felplacerade trappor och allt för 
opersonliga sterila miljöer inbjuder inte till 
att vistas där. 

• Kan vara svårt att få till enskild 
koncentration, enskild koncentration är 
viktig. 

• Stora Campusområdet medför långa 
avstånd mellan universitetets olika delar.  

 



 

GENERELLA SYNPUNKTER FRÅN BÅDA 
STUDIEBESÖKEN 

• Ej bra betong– ser ej klart ut 
• Ljust 
• Svarta möbler 
• Ljudnivå – viktig 
• Stora fönster 
• Effektivt använda ytor 
• Aktivitetsbaserade öppna ytor för studenter och personal 
• Egna kontor, bättre ev 2/2 doktorander ej landskap 
• Biblioteket – ända perfekta för aktivitetsbaserat likt DTU bibliotek vore 

supertråkigt om vi ej nyttjar ytorna på det större när vi nu går om  
• Teknisk fakultet: egna kontor, ljus, projektrum, snyggt, modernt, ljust – 

vitt 
• Gröna ytor ute 
• Gröna väggar inne 
• K1 fin aula och rörliga stolar 
• K1 fina detaljer ombonat 
• KTH – lilla rummet – ej bra 
• KTH – studenternas hus – ej tilltalande utsikt insida – bara studenter i 

eget hus ej bra 
• Vinnova – fina aktivitetsbaserade ytor för våra öppna ytor 

studenter/lärare 
• OBS! ej mellanting till aktivitetsbaserat ex. i biblioteket – gå hellre hela 

vägen så allt finns för tysta zoner, egna arbetsplatser för studenter, 
skärmar, grupprum olika flexibla bord. Enkelt att vara själv men del av 
studentlivet. 

• Ej ”billig” lösning/ halvdan aktivitetsbaserad. 
• Positivt; synliga labb där möjligt 
• Ge känsla ”lyxigt” utan onödiga dyra ”statment” tex. Dyr trappa eller 

liknade, bättre funktionalitet med fina möbler. 

 


