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GENERELLA SYNPUNKTER 
 

• Tänk igenom solinstrålning, inklusive solavskärmning 
 
• Gör väggar flyttbara och förbered för ändringar 

 
• Tänk hållbart! 

 
• Gör inga monument – de blir fort omoderna 

 
• Behåll öppenheten för studenterna 

 
• Fokusera på flexibla studentytor som inbjuder till att plugga och 

samarbeta. 
 

• Skapa inga kurragömmalekar – vi har inte tid med att leta folk. 
 

• Lämna tanken på genomgående aktivitetsbaserat medan tid är. Vi har 
diskuterat det färdigt nu. 

 
• Tänk att labben har olika karaktär (minst tre kanske fyra grupper 

behövs) 
 

• De flesta intrycken som jag tog med mig hem var från KI. 
 

• AH killen som presenterade Biomedicum borde vi anlita i vårt projekt 
 

• Biofili – att jobba med inslag av växter, orientering, och färger o 
material som tilltalar människan. 

 
• Platser för många olika aktiviteter 

 
• Studenters arbetsplatser högre kvalitet och samordning med 

personalytor – även undervisningsrum 
 

• Fråga att ställa: allt vi behöver, behöver vi verkligen det. Det vi 
behöver, har vi verkligen det? 

 
• Ingen av platserna är det vi behöver. Men bra på sitt sätt.  
 
 
 



Atrium 

Centralt torg 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BRA ASPEKTER 
 

+ Flexibla labb som snabbt kan ställas 
om efter behov i och med flyttbara 
väggar 

+ Smart lösning med all matning i för 
gas, data och el i taket. 
 

+ Miljöer för att spontana möten och 
kaffe mellan husen 
 

+ Proffsig kravspecifikation och 
trepartssamarbete mellan 
verksamhet, fastighetsägare och 
entreprenör – låga byggkostnader 
 

+ Bra isolering, ljussättning och 
exponeringen av dagsljuset. 

+ Lugn färgsättning och varma 
material ex. trä. 

+ Inspirerande design och wow-
faktor 

+ Integrerad växtlighet, ex. 
växtväggar 

+ Funktionell konst 
+ Inomhusklimat och arbetsmiljö har 

värderats högt 
 
+ Närhet mellan labb och arbetsplats. 
+ Mycket bra med Insyn i labben  

 
+ En ingång till huset för mer utbyte. 
+ Luftig och välkomnande entré med 

möjligheter för konferenser 
+ Fantastiskt atrium 
+ Centrala torget 

 
+ Flexibel aula med möjlighet till 

växling mellan föreläsning och 
”bikupediskussioner” på grund av 
dubbla rader. 

 
 

BIOMEDICUM KI 
 



Ljussättning 
Konstnärlig utsmyckning 

Grönska 

Representationsvåning Flexibel 
aula 

 
 
 
 
 
 
  
  



Smart, flexibel 
lösning för matning 

Dagsljus till 
labb 

Flexibla labb, 
dragningar i undertak 

Insyn i 
labben 

 
 



Inlåsta miljöer 

För högt 
hus 

MINDRE BRA 
ASPEKTER 
 

− Begränsat jämförbarhet med LTUs 
laboratoriebehov då Biomedicums 
verksamhet är så homogen 
 

− Ingen access för eller interaktion 
med studenter.  
 

− Huset är för högt 
− Entrén kan upplevas stor och 

anonym 
 

− Inlåsta miljöer 
 

− Arbetsplatserna upplevdes trånga 
 

BIOMEDICUM KI 
 



Häftig exteriör 

Häftig exteriör 

  

BRA ASPEKTER 
 

+ Flexibla undervisningsrum i 
anslutning till varierande typer av 
studentytor 

+ Gott om grupprum som används 
av studenterna 

+ Fokus på undervisning 
+ Undervisningssalar blandat med 

breakout-rooms 
+ Olika rum, aktörskap (begränsat) 
 
+ Möjlighet för lärare och studenter 

att själva justera temperaturen i 
klassrum 

 
+ Numrerade runda bord med HDMI, 

eluttag samt snurrstolar i hörsalar 
+ Bra undervisningsytor med 

gradänger 
 

+ Intressant och häftig exteriör som 
smälter in i omgivningen 

 
+ Vackra utblickar 

 
+ Härlig volym som upplevs luftig 

 
+ Orienterbarhet 

 
+ Uterummet, takterrass 

 
+ ”hörsal” utformad för samtal och 

gruppaktivitet 
 

UNDERVISNINGSHUSET 
KTH 

 



Takterrass 

Flexibla 
undervisningsrum 
med gradänger 

Utblickar 

Varierande 
studentytor 

  



 

 

Kalt, sterilt - 
betongytor 

Ovälkomnande 
ingång 

Opraktiskt att städa 

Kalt, sterilt - 
betongytor 

 
 
 
 
 

  

MINDRE BRA ASPEKTER 
 

− Det faktum att det endast var ett hus 
för studenter bjuder inte in till 
interaktion med lärare 
 

− Kallt, sterilt och avskalat 
− Tråkiga betongytor. 
− Avsaknad av växter och textil 

 
− Opraktiskt (om än illustrativt) med 

öppen teknik – svårt att städa. 
 

− Bullrig miljö ex. när stolar flyttas 
 

− Fåtal visualiseringsytor och 
förvaringsmöjligheter för studenterna 

− Dåliga arbetsplatser för studenter 
− Fåtal mindre rum 

 
− Entréyta saknar välkomnande och 

loungemöjligheter 
− Avsaknad av olika möbleringsmiljöer 
− Microland i entrén gör att man möts 

av matos 
 

− Temperaturen i växthuset (för varmt) 
− Sådan utemiljö fungerar inte i Luleå. 

 
− Ingången – hade hellre sett ett 

loungeområde med möjlighet till 
kaffe. En yta som gör att man känner 
sig välkommen – lite mer i stil med 
bottenvåningen på Biomedicum, 
samvarodelen utanför köket på 
Vinnova eller miljöinstitutets 
kök/entréplan. 

 
 

 

UNDERVISNINGSHUSET KTH 
 



Digitala stöd för bokning 
och för att hitta varandra 

Gemytligt 
köksområde 

  

BRA ASPEKTER 
 

+ Stimulerande mötesplatser 
+ Möjlighet till att arbeta i olika 

zoner. 
+ Bra funktionellt aktivitetsbaserad 

arbetsplats med clean desk och 
free seating. 

+ Bra balans mellan mötesrum och 
arbetsplatser 

+ En ingång med reception. 
 

+ Hållbarhetstänk med mindre 
utskrifter och återvunna möbler 
 

+ Fräscht, designmöbler 
+ Mycket gemytligt köksområde  
+ Ombonat, ljust och kreativt.  
+ Utbytbara textilplattor 
+ Växter för miljön 

 
+ Ström i köket – så att man kan 

arbeta där 
 

+ Tagit fram lösningar i samverkan 
med personal 

+ Processen som kompletterade 
deras ombyggnation (att aktivt 
arbeta med överenskommelser) 
 

+ Luftigt (låg beläggning?) 
+ Tyst miljö 
+ Välkomnande och inspirerade miljö 

 
+ Digitalt stöd för bokning och 

lokalisering av kollegor 
 

+ Bra med rutin för att ta emot 
nyanställda (fast plats och faddrar) 

 
 
 

VINNOVA 
 



Utbytbara 
textilplattor 

Olika 
arbetszoner 

Clean desk 
Olika 
arbetszoner 

  



Opersonligt, rörigt 
med olika sittgrupper 

Ljudöverföring? 

  

MINDRE BRA 
ASPEKTER 
 

− Opersonligt 
 

− Många av ytorna är inte relevanta 
för LTU:s verksamhet 

− Oklart hur det ska fungera ur ett 
student-lärarperspektiv 

− Svårt med spontanbesök på grund 
av låsanordning 

− Svårt att hitta varandra 
 

− Rörigt med olika typer av 
sittgrupper överallt. 

− Saknar enhetlighet i möbelmiljöer 
− Oergonomiskt att sitta i soffan 

och jobba (nyttjas det?) 
− Ingen sammanhållen färgskala. 
− För öppet inne  
− Otillfredsställande luftkvalité och 

temperatur  
− Hög ljudnivå 

 
− Hur fungerar möten i ytor som på 

sin höjd avskärmas med draperier 
(ljudöverföring?) 
 

− Svårt att jämföra hur positiv 
implementeringen blev då de 
tidigare satt i stora rum (enligt 
bilderna förvaltningschefen 
visade) 

 
 

VINNOVA 
 



Blågrårandigt 
golv, gungor 

Växtlighet 

  

BRA ASPEKTER 
 

+ Återbrukstanken – genomtänkt och 
seriöst. 
 

+ Stimulerande och vilsam färg-
sättning  

+ Färgsättning (exv. Golvet på 
entréplan – blågrårandigt) 

+ Integrerad växtlighet i svåra eller 
små utrymmen, ex. fondvägg. 

+ Ljusa materialval - ask, blå 
skiljeväggar mellan skrivborden  

+ Upplevs nytt och modernt trots 
gammal byggnad. 

+ Utbytbara textilplattor 
+ Ljusa och trevliga miljöer 
+ Kul med gungor etc. 
 
+ Stora tysta områden, både heltysta 

och semitysta 
 
+ Flexibel och följsamhet till vad 

personal och verksamhet behöver 
+ Öppen diskussion om för- och 

nackdelar med aktivitetsbaserat 
 
+ Clean desk, free seating 

 
+ En gemensam ingång med 

reception 
 

+ Lätt att hitta samarbetspartners 
 

IVL MILJÖINSTITUTET 
 



Upplevs nytt trots 
gammal byggnad 

Tysta områden 

Behaglig 
färgsättning 

Återbrukstanken 

  



Otillräcklig 
förvaring 

Möjlighet att 
mörklägga vilrum? 

 
 
  

MINDRE BRA 
ASPEKTER 
 

− IT-avdelningen hade inte 
anpassats till ett ändrat arbetssätt 

− Rigid IT struktur. 
− IT-uppenbarligen inte hängt med 

(jfr Vinnova) 
− Tekniken ska fungera för 

arbetssättet och behöver vara 
med tidigt i utveckling 
Hur lyfts och hanteras undvikande 
strategier utan att bli en 
parallellitet? 
 

− Oklart om det fanns möjligheter 
till mörkläggning i vilrummet 
 

− Otillräckligt med förvaring 
 

− Tekniken stöder inte individuella 
behov. 
 

− Initialt för stora bord på grund av 
stora PC-skärmar. Mindre bord 
hade gett fler arbetsplatser. 

 
− För stora ytor 
− Inte riktigt genomtänkta zoner 

 
 

IVL MILJÖINSTITUTET 
 



Klassrum 

Bra 
mötesplatser 

  

BRA ASPEKTER 
 

+ Bottom up process med tydligt 
ledarskap 

+ Testad på en mindre grupp med 
befintliga förutsättningar 

+ Inte tvingat på någon ett 
aktivitetsbaserat system 

+ Öppen för förändring och 
utvärdering av ändring 

+ Viss flexibilitet istället för heliga 
regler (möte i tysta rum om det var 
rimligt) 

+ Bra ambition 
+ Bra att utnyttja korridorer 
 
+ Tanken med ett fikarum utan 

lunchmöjligheter som kan 
användas för att ta dit gäster 

+ Gemensamt fikarum med övriga på 
institutionen! 
 

+ Projektrum för studenter 
 
+ Tanken med touch-down i korridor 

som vetter mot interaktions-
arbetsplatser 

 
+ Bra mötesplatser 
 
+ Inget? 

 
+ Ingen större investering då inget 

byggts om utan enbart förändrat 
arbetssätt 

+ Bra att rymma fler med små medel 
 

+ Clean desk 
+ Gemensamt bibliotek, ett hålslag, 

en häftapparat 
 
+ Utsikten till en grönskande, lummig 

omgivning 
 

 
 

MASKINKONSTRUKTION 
KTH  

 



Ingen stimulerande 
miljö 

Varken cellkontor 
eller ABK 

  

MINDRE BRA 
ASPEKTER 
 
− Ingen stimulerande 

miljö/inredning 
− Belysning och akustik ej anpassad 

till nytt arbetssätt 
 

− Alltför liten grupp för att dra 
betydelsefulla paralleller med LTU 
 

− Ingen / begränsad öppenhet för 
studenter 

− Avsaknad av reception och 
projektrum 
 

− Städ 
 

− Direkt angränsning mellan 
zonerna touch-down, socialt och 
tysta rum. 
 

− Varken aktivitetsbaserad miljö 
eller cellkontor 

 
− Läget  

 
− Konstlad lösning 

 
 

 
 

MASKINKONSTRUKTION KTH 
 



Möjligheternas rum 

Ljus färgsättning, 
glasat golv till tak 

  

BRA ASPEKTER 
 

+ Flexibla ytor för olika behov 
 

+ Möjligheternas rum (flyttbar 
möblering, anslutande förråd, 
utställningslounge) Kan det 
användas som projektrum för 
studenter? 
 

+ Ljus färgsättning 
+ Materialval ur ett hållbarhets- och 

energiperspektiv 
+ Glasat golv till tak – meningen att 

kunna se in och skapa intresse 
+ Volymen i entrén 
+ Vacker fasad 

 
+ Bra ljudnivå 
 
+ Lekfull benämning av rum istället 

för bara nummer ex. Arctic  
 

+ Fin förtätning/ anpassning av 
byggnaden till befintlig bebyggelse. 
 

+ Central trappa och hiss – lätt att 
orientera sig 
 
 

HÅLLBARHETSHUSET 
KTH SEED 

 



Trevlig lokal Studieytor 

Opraktisk smal lokal 

  

MINDRE BRA 
ASPEKTER 
 

− Bra initiativ att visa hur man kan 
spara energi på skärm, men 
saknade historik för att se 
förbättring/försämring 
 

− Tråkig betongvägg. 
 

− Möjligheter att reglera 
ljusinsläppet på ett fullgott sätt i 
möjligheternas yta/projekthallen? 
 

− Lite oklart hur det faktiskt 
används. Ser dyrt och oanvänt ut. 
 

HÅLLBARHETSHUSET KTH SEED 
 

BIBLIOTEK KTH 
 



Vacker inbjudande 
arkitektur 

Ljusinsläpp till salar 
under jord 

  

BRA ASPEKTER 
 

+ Inbjudande arkitektur 
+ Stimulerande, inspirerande och 

vacker byggnad – wowkänsla 
+ Härliga trämiljöer 
+ Fint utnyttjande av tomten, både 

under och över mark 
+ Bra ljusinsläpp till källarplanet 

 
+ Stora studentytor vid fönster och 

grupprum i kärnan 
+ Lyxiga studentarbetsplatser 

 
+ Offentligt entréplan 
+ Möjligheten att komma upp och ut 

till takterrassen  
 

+ Studentfokus 
+ Inga fasta naturliga kontaktpunkter 

mellan lärare och studenter 
 

+ Välkomnande, öppna och varma 
ytor 

+ Bra materialval, mjuka linjer och 
behagliga inslag av trä 

 
+ Samlade, samnyttjade verkstäder. 

Spridit inlämningar genom bättre 
schemaläggning för att få en jämn 
och hög nyttjandegrad 

 
+ Valde bort gradäng för mer 

yteffektiv sal med flexibilitet och 
kritikrum 

 
+ Kul idé med verksamhet under jord 

som ändå har ljusinsläpp. 
 

 
 

 
 

ARKITEKTURSKOLAN 
 



Takterrass Samnyttjade 
verkstäder 

Härliga trämiljöer 
 

Mjuka linjer 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

MINDRE BRA 
ASPEKTER 
 

− Byggt så det är svårt att ändra 
efter behov. För stora allmänna 
ytor som inte går att nyttja fullt ut  

− Rörigt intryck  - svårt att förstå hur 
lokalerna ska kunna nyttjas 
effektivt. 

− Lite sterila undervisningsrum - för 
mycket kompromiss? 

− Funktionalitet inte helt 
genomtänkt 

− Mycket korridor och lite aktiv yta 
− Kal och industriell miljö för 

studenterna.  
− Inte så mycket variation i 

studieytorna 
 

− Bullriga trapphus, dålig och 
tröttsam ljudmiljö i 
studentytorna. Möjlighet till 
avskärmningar saknades. 
 

− Ilsket ljus i takarmatur i korridor 
på övre plan 
 

− Utrymningsvägar belamrade då 
behovet av studenters förvaring ej 
har planerat för. 
 

 
 

 

ARKITEKTURSKOLAN 
 

MINDRE BRA 
ASPEKTER 
 

− Ingen lutning på golvet i stora 
”hörsalen” och stolar utan 
skrivyta – inte så funktionellt. 

 
− Dåliga möjligheter för in- och 

uttransporter 
 

− Svårstädade fönsternischer 
 

− Textilmatta på rulle 
 

− Korridoren/passagen på entréplan 
saknar dagsljus och är stor – 
påverkar internhyran 

 

− För få och små personalytor 
− För separerat mellan lärare och 

student 
 

− Haft kultur av att studenter är där 
minst må-fre – inte samma längre, 
deltidsarbetar, digitalisering, 
bostad långt bort???? 
 

 
 



Dålig lösning för in- 
och utlastning 

Mycket korridor, 
lite aktiv yta 

Kal, industriell 
miljö 

Funktionalitet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 


