
Undervisningslokaler
Planeringen av undervisningslokalerna har varit en prioriterad
fråga de senaste månaderna. Målsättningen är att Albano ska
vara självförsörjande på undervisningslokaler. Universitetets
inredningsarkitekter har under april levererat
typrumsritningar för undervisningslokalerna. Utöver mer
traditionella lokaler planeras så kallade case-salar, ALC-salar
(Active Learning Classrooms) och multisalar som är bättre
lämpade för kollaborativa lärandeformer. Undervisningen
kommer huvudsakligen att ske på plan 2 och 3 i husen och
den närmaste tiden arbetar arkitekterna med att rita in
lokalerna där.
 

Aktiviteter i närtid
• Inredningsarkitekter och projektledare arbetar vidare med

fördjupade inplaceringsförslag utifrån återkopplingen från
de senast verksamhetsdialogerna.

• Låsning av "bashuset" under maj, d.v.s. var schakt, trappor,
våtgrupper, pentryn, hörsalar och korridorsstråk placeras i
huset.

• Pågående arbete med specialbehov för de verksamheter
som har labb, etc.

Tidsplan
• Maj/Juni: verksamhetsdialoger.

(fördjupad dialog om utformning)
• Hösten 2017: kontinuerligt med verksamhetsdialoger.

Frågor? Kontakta gärna projektledningen:
Jonathan Chausset
jonathan.chausset@su.se, 08-16 13 83
Görel Wallinder
gorel.wallinder@su.se, 070-689 96 57
Henrietta Lumme Kinnunen
henrietta.lumme-kinnunen@su.se, 070-388 44 93
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Projektstatus
Det är nu klart vilka rumstyper som husen i Albano ska
innehålla och vilka funktioner rummen ska fylla. Universitetet
har under april arbetat intensivt med att sammanställa
funktionskraven.
 

Den tredje omgången av verksamhetsdialogerna
genomfördes i slutet av april. Samtalen utgick från
projektledningens inplaceringsförslag för respektive
verksamhet och har varit konstruktiva och framåtblickande.
Huvudsyftet med mötena var att stämma av de uppgifter
som lämnats av verksamheterna och att hitta lämpliga zoner
inom husen inför den fortsatta planeringen med
utformningen av kontoren. Universitetets
inredningsarkitekter ska nu bearbeta informationen och ta
fram ett mer fördjupat material inför kommande möten.

I slutet av mars beslutades att följande verksamheter inte
längre ska ingå i planeringen till Albano:
• Sociologiska institutionen
• Kriminologiska institutionen
• Institutet för Social forskning (SOFI)

De verksamheter som kvarstår i planeringen är:
• Företagsekonomiska institutionen
• Psykologiska institutionen
• Statistiska institutionen
• Institutionen för Socialt arbete
• Specialpedagogiska institutionen
• Blivande Folkhälsovetenskapliga institutionen, d.v.s.

Centrum för Socialvet. alkohol- och drogforskning
Centrum för Forskning om ojämlikhet och hälsa

• Stressforskningsinstitutet
• Matematiska institutionen
• Stockholm Resilience Center (SRC)


