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 Inledning 
Detta dokument är en sammanställning av de utredningar som hittills gjorts när det gäller 
vilken påverkan olika kontorsmiljöer och husbredder får på Deltakvarteret.  
Det gjordes en intern utredning i den tidigare projektorganisationen under våren/hösten 2019 
som låg till grund för den skrivning som uttrycktes i konceptkatalogen och som därmed legat 
till grund för de skisser och beräkningar som Akademiska Hus arbetat fram i förstudien.  

 Intern utredning  
Den interna utredningen av hur universitetet skulle kravställa ytan för kontorsmiljöer i 
konceptkatalogen utreddes med hjälp av a och d arkitektkontor. Det har hela tiden varit 
tydligt från prefekterna att det är enskilda kontorsrum som önskas i det nya kvarteret. Det 
har också varit tydligt från ledningen att vi måste titta på en flexibel lösning som håller över 
tid och som inte är så dyr/svår att ställa om vid behov. 
Enskilda kontor kräver mer yta än alternativa lösningar och blir därmed en dyrare lösning. 
Ekonomin har hela tiden varit en stor faktor och med den som grund tillsammans 
flexibilitetskravet gjordes följande utredning 
Man utgick ifrån flexibilitetskravet och tittade på hur bred en huskropp måste vara och för 
att klara olika alternativa arbetssätt på ett bra sätt.  

Ytan avser omställning till en 
traditionell lektionssal för 30 

personer samt yta för trapphus 

Ytan avser möjligheten till en 
gemensam yta för både 
studenter och anställda i 

anslutning till en kontorsenhet 
alternativt en mer aktiv yta i en 

alternativ kontorsenhet 

Streckad yta avser 
”överyta”, dvs ej 
programmerad yta 
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Man tittade även på vad som krävs för att även klara att ställa om ytan till en lektionssal om 
framtiden skulle kräva det och landade i att det krävs en huskropp med en bredd på minst  
15 m för att uppnå önskad flexibilitet. 
Tabellen nedan visar hur mycket yta de olika alternativen upptar. 

 
Denna utredning baserades på 50 arbetsplatser/enhet. Längre in i processen ändrades detta 
till att titta på 60 arbetsplatser/enhet pga att det skulle anpassas efter befintliga enheters 
storlek istället för antalet arbetsplatser i Deltakvarteret. 

 Varför 13,5 m2/arbetsplats? 
Anledningen till att man landade på en yta om 13,5 m2/arbetsplats var att hålla ned 
kostnaderna i förhållande till önskan om egna kontor till medarbetarna. Utredningen ovan 
visar att det krävs ca 19m2/arbetsplats(inkl överyta) om man väljer egna kontor och 
samtidigt bibehåller flexibiliteten 
Den visar även att man med ett situations anpassat arbetssätt kan komma ned till minst 11,4 
m2/arbetsplats med bibehållen flexibilitet och en lokal som kan tillgodose många rum för 
focusarbete. 
I konceptkatalogen står det att vi vill att fastighetsägaren undersöker båda 
kontorsösningarna i fortsatt utredning. Med en yta på 13,5m2 är det möjligt att klara en 
lösning med egna kontor om man optimerar kvarteret efter det och samtidigt fungerar även 
ytan väl för en situationsanpassad lösning. 

 Akademiska Hus/Whites utredning 
Under förstudien har White utrett kvarteret vidare utifrån de förutsättningar som angetts i 
konceptkatalogen. Man har även tagit med andra förutsättningar som detaljplanens 
begränsningar, Akademiska Hus krav mm. 
Som ett steg i att nå en nollvision för sitt klimatavtryck har Akademiska Hus styrelse 
beslutat att alla nybyggnationer ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld. För större 
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ombyggnationer gäller minst nivå silver. Detta skapar utmaningar och konsekvenser vid 
utformningen av kvarteret när det gäller flera olika hållbarhetsparametrar. 

 Utredning av husdjup kopplat till funktion och arbetssätt 
I figuren nedan har White tittat på vad de 13,5 kvadratmetrarna räcker till när det gäller 
olika typer av arbetssätt kopplat till olika husdjup. Den nedersta raden visar också hur 
flexibel ytan är och i vilken omfattning den går att ställa om till undervisningslokaler. 
Figuren bifogas även som PDF för bättre läsbarhet  

 
Här kan man se att om man optimerar för Cellkontor med ytan som anges i 
konceptkatalogen offrar man flexibiliteten. Omställning till lärmiljöer/labb är inte möjlig 
och omställning till en aktivitetsbaserad kontorslösning blir svår. De aktivitetsbaserade 
kontorets fördelar är svåra att uppnå. Med ökat hus djup ökar flexibiliteten. 
Utifrån denna studie valde man att inte gå vidare med 9,6m alternativet då det inte uppfyller 
flexibilitetskraven och även får stor påverkan på utformningen av kvarteret.  

 Utredning av hus djup kopplat formfaktor och energieffektivitet 
Tidigt i förstudien tittade man på hur hus djupen påverkar formfaktorn och 
energieffektiviteten. Formfaktorn är den totala omslutande arean i förhållande till 
byggnadens ljusa bruttoarea(BTA). Formfaktorn ger en indikation om hur klimatsmart 
byggnaden är, ju lägre formfaktor desto klimateffektivare är byggnaden. 
White jobbar med att titta på hur formfaktorn kopplar till kostnad. Vad kan skillnaden i 
formfaktor ge i form av ökad/minskad driftskostnad. Som indikation har de angett att en 
skillnad på 0,02 på formfaktorn kan ge en skillnad på driftskostnaden på ca 1% 
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Större omslutande area och längre fasadlängd ger även en högre investeringskostnad vilket 
påverkar totalekonomin/hyran negativt. 

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att ju större husdjup man väljer desto mer 
kostnads- och energieffektivare blir byggnaden. Detta gjorde att man även tittade på en 
ännu djupare byggnadskropp, dvs den som är redovisad i sista kolumnen i figuren under 
punkten 3.1 
Även denna figur bifogas som bilaga för bättre läsbarhet. 

 Utredning av husdjup kopplat dagsljuskrav och solljus 
I dessa studier har man fortsatt att titta på husdjupen 28,8 samt 19 m. 28,8m alternativet är 
det alternativ som i figuren nedan kallas för kunskapsbyn. Kunskapsbyn är den ledande 
hypotesen i de skisser och utformningar som tagits fram i förstudien. 
Det figurerna visar är hur väl dagljuset når in i byggnaden och därmed även ger 
indikationer om vart man inte kan placera lokaler som kräver dagljus. Här ser man att ju 
bredare släpp man kan få till mellan huskropparna desto bättre är det ur dagsljus synpunkt. 
Innergårdar kommer att krävas för att klara dagsljuskraven i detta djupa kvarter.  
Man har även tittat på hur mycket solljus innergårdarna får i de olika alternativen och även 
här är det tydligt att ett större släpp mellan huskropparna gynnar klimatet på innergårdarna. 
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 Utredning av husdjup kopplat till möjligheten av antalet enskilda 
rum med fullgott dagsljus 

Sammantaget så kräver ett husdjup på mer än 15 meter en annan kontorslösning än enskilda 
kontor. Redan i konceptkatalogen har vi ställt kravet att om annan lösning ska tillämpas så 
krävs det att det finns gott om yta för högkoncentrativt arbete. Detta kan utformas på många 
olika sätt men ett sätt är att tillhandahålla en stor andel enskilda rum för fokus arbete. Vi 
har även tagit fasta på att man inte vill sitta i stora landskapsytor och därmed har vi tittat på 
att inte göra större grupperingar i de öppna ytorna på mer än 6-8 arbetsplatser. 
Figuren nedan visar ett förslag på en situationsanpassad lösning enligt ovan kravställning 
skulle kunna se ut. Den visar att alla utredda husdjup kan tillgodose de krav vi ställt 
 

 
 
White har även tittat på vad som händer om man maximerar antalet enskilda rum i de 
bredaste husbredderna och vilka konsekvenser det får. I figuren nedan ser man tydligt att 
man inte får ut rätt antal arbetsplatser och att det skapar väldigt mycket yta utan dagsljus. 
Det spelar ingen roll om man gör helt uppglasade väggar från kontoren till den inre ytan då 
det inte kommer att uppfylla dagsljuskraven. De bredare husdjupen är inte ekonomiskt 
försvarbara med en lösning med enskilda kontor 
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Figuren nedan visar hur långt in i byggnaden dagsljuset når med olika typer av 
planlösningar. Här ser man vad som händer när man lägger slutna rum vid fasad. 
Det testade husdjupet är 28,8 m  

 

 Husdjup optimerad för enskilda kontor 
Sammantaget så visar alla utförda studier att ett djupare husdjup är hållbarare och ett mer 
ekonomiskt alternativ ur flera aspekter. Däremot så klarar man inte en kontorslösning med 
enskilda kontor annat än om man optimerar kvarteret till en sådan lösning, vilket får stora 
negativa effekter ur ett hållbarhetsperspektiv. Om lösningen med enskilda kontor för varje 
medarbetare ska vara aktuell så är det endast alternativet med minst 14,4 m husdjup som är 
aktuell. 
White har tittat på vad en sådan kontorslösning skulle innebära i ökad yta för kvarteret 
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Med denna lösning ska man observera att ytan är optimerad för enskilda kontor. 
Flexibiliteten är begränsad och de smala huskropparna påverkar utformningen av resten av 
kvarterets lokaler. 
Följande säger Sara som är ansvarig arkitekt på White 

• Det vi nu överhört om funktionskrav för större metodsalar och multistudior är att 
dessa rum kräver rätt djupa mått för att bli så kvadratiska som möjligt. Det gör att 
jag tror att vi kan få svårt att rymma dem i de nedre våningarna av en 15-meter bred 
huskropp.  

• Det gör att vi troligtvis måste tänka om disponeringen av kvarteret och A) skikta 
programmet horisontellt istället, dvs samla kontoren samt mindre labb/metodsalar i 
egna, smalare huskroppar och de rum som kräver djupare mått i andra djupare 
huskroppar, eller B) utforma en sektion där husdjupet avtar högre upp i huset – 
vilket ger vissa tekniska utmaningar gällande bärande struktur samt 
”snöfickeproblematiken”. Alternativ A ger andra förutsättningar för närhet mellan 
sitt kontor och sitt labb än vad som önskats hittills.  

• 660 cellkontor i fasad, med fullgott dagsljus, driver fasadlängder och därmed 
formfaktorn. Ger hög risk för värmeförluster respektive övervärme i byggnaden 
(krav på mycket kylning/solavskärmning/värmesystem) = dåliga energivärden.   

 
Det man också måste ha med sig är att man med en lösning med enskilda rum till samtliga 
medarbetare redan i dagsläget bestämmer hur många kontor som ska finnas även i 
framtiden, dvs de 660 arbetsplatserna som man nu planerar för. Ska man ta höjd för någon 
tillväxt för framtiden måste det antagandet tas nu alt att man bygger till yta om så händer. 
Alternativt ta höjd för en expansion så att man förtätar(dublettrum) i framtiden men det 
driver upp kostnaden för ventilation, behov av kyla mm 

 Ekonomi 
Sammantaget så kan man konstatera att ett djupare husdjup är positivt ur de flesta aspekter, 
men tvingar fram en alternativ kontorslösning till det som prefekterna och personalen 
önskar. 
Rent ekonomiskt så är det omöjligt att i detta läge helt reda ut vilka ekonomiska 
konsekvenser de olika valen ger. Valet ger avtryck på flera olika områden så som 
utformning, energieffektivitet, fasadlängder, ytbehov mm 
Ur hållbarhetssynpunkt så påverkas energianvändning för fastighetsdrift av 
ytterväggsarea/kontorsarbetsplats. Ytterväggsarean står för ca 25 % av energianvändningen 
för värme och kyla. 
I detta skede har vi inte något fastställt lokalprogram så ytorna som hittills angetts är 
uppskattade utifrån de befintliga ytor som lämnas med avdrag för kulvertar, tomma lokaler 
och ytor som berörda har uppgett att de inte kommer flytta med till det nya kvarteret. 
Allt eftersom att ytorna bearbetas och olika beslut tas så förfinas ytuppskattningen för att så 
småningom preciseras i ett lokalprogram. När lokalprogrammet är fastställt kan AH göra en 
kostnadsuppskattning som är mer träffsäker. 



  Sammanställning 11(11) 
Område Datum Dnr 
 2020-10-05  
Handläggare Process 
Pernilla Hellberg Deltakvarteret 

 

 
 

 
 

Luleå tekniska universitet  971 87 Luleå 
0920-49 10 00  www.ltu.se 

 

 Tid 
Även tidplanen påverkas av ytan som ska byggas och hur komplicerad och sluten den är. 
Hur mycket det påverkar kan vi inte säga i dagsläget men ju mer som ska byggas desto 
längre tid tar det. 

 Sammanfattning  
Sammantaget så är slutsatsen att ju mindre och kompaktare yta vi bygger desto mer hållbart 
och kostnadseffektivt blir det. 
Enskilda kontor möter den enskilda medarbetarens önskan med avseende på den ”egna” 
arbetsplatsen men kommer att belasta projektet negativt ur andra aspekter 
 
Ekonomi  - Med en lösning med enskilda kontor ger de ökade ytorna en 

betydligt högre kostnad både vad det gäller investeringskostnaden 
och driftskostnaden. Ökade ytor och större omslutande area 
kommer även att leda till ökade kostnader för driften av 
byggnaden över hela byggnadens livslängd  

Flexibilitet - Flexibiliteten är låg vid enskilda kontor till alla medarbetare. 
Många fasta väggar byggs och det krävs ombyggnationer om 
något ska ändras. Ändras antalet medarbetare krävs 
om/tillbyggnationer om man inte gör tillräckligt stora kontor så 
man kan förtäta genom dubblering. Vill man ta höjd för 
dubblering så måste man optimera ventilation/kyla, vilket leder 
till en ökad kostnad. En förtätning kräver också ett ändrat 
arbetssätt då man frångår det enskilda kontorets fördelar och man 
riskerar att hamna i samma problem som idag med för lite 
stödfunktioner till de delade ytorna. Alternativet är att ta höjd för 
framtida expansion vilket leder till ökad investeringskostnad. En 
situationsanpassad lösning där man inte äger sin arbetsplats är 
betydligt mer flexibel och kan möta förändringar på ett bättre och 
mer kostnadseffektivt sätt. 

Hållbarhet  - Om man bygger enskilda kontor påverkas hållbarhetsaspekten 
negativt pga den ökade ytan leder till ökad miljöbelastning i form 
av ökat materielbehov, energibehov mm. Även den låga 
flexibiliteten påverkar hållbarheten på sikt.  

 
Universitetet undertecknade 2019 klimatramverket. Klimatramverket innehåller mål 
gällande hållbart byggande och de målen kan sammanfattas på följande sätt: 
För att uppnå ett hållbart byggande krävs det att vi planerar för ett långlivat hus med 
flexibel inredning/användningsområde samt att vi inte bygger fler kvadratmeter än 
nödvändigt. 


