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Välkomna!



Agenda
Del 1: kl. 09:00-10:40
09:05 Generell presentation Albano

Information från delprojekt:
09:20 Service & tjänster 
09:30  Undervisningslokaler
09:40 Arkivering
09:50 Säkerhet 
10:00 AV
10:10 Tillgänglighet & skyltning
10:20  Lokalutformning, gestaltning &

zoner

Del 2: kl. 10:40-12:00
10:40 Fika med möjlighet att ställa 

frågor till projektledning, 
delprojektledare & sakkunniga



Presentation

● Ombud - Lena Lundqvist

● Projektstyrning – Mauritz Torstenson
● Projektledare – Görel Wallinder och Henrietta Lumme Kinnunen
● Delprojekt

- FM, Facility Management: Tony Flykt 
- Lokalservice, undervisningslokaler: Lisa Johansson/Carlos Murakami
- Arkivering: Margareta Ödmark
- Säkerhet: Jan Ekström
- AV: Jonas Backman, Norconsult, projektör
- Tillgänglighet och skyltning: Frans Lundqvist
- Gestaltning och inredning: Elin Persson, Link, Inredningsarkitekt



Generell presentation Albano

Görel Wallinder & Henrietta Lumme Kinnunen
Projektledare Albano, Fastighetsavdelningen



Bakgrund & nuläge Albano

2016-17: Informationsinsamling verksamhetsbehov

2018: Programarbete, layout lärandemiljöer & kontor,
dialog om specialbehov, utredningar

2019: Slutföring av projekteringsarbete för byggproduktion & planering 
för utrustande av lokalerna i hus 1, 2 & 4. 
Motsvarande planering sker i hus 3 med ledning av KTH.

=> Samlad verksamhetsinformation
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HUS 1
Verksamhetsstart HT 2022

Stockholms Resilienscentrum
Matematiska institutionen

Specialpedagogiska 
institutionen

HUS 2
Verksamhetsstart HT 2021

Företagsekonomiska institutionen
Institutionen för Socialt arbete

HUS 4
Verksamhetsstart VT 2021

Statistiska institutionen
Inst. för Folkhälsovetenskap

Stressforskningsinstitutet
Psykologiska institutionen

3

HUS 3
Verksamhetsstart HT 2020 

Nordita & delar av Fysikum
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Bild: Albano från parken, Hus 1, Akademiska Hus
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Bild: Campus Albano, från parken, Hus 4, Cedervall Arkitekter



Bild: Campus Albano, från Albanotrappan, Hus 4 & 2, Cedervall Arkitekter



Bild: Campus Albano, Albanovägen, Hus 2 och 4, Cedervall Arkitekter



Bild: Campus Albano, Albanovägen, Hus 3 och 1, BSK Arkitekter 



Bild: Albanovägen, Hus 1 och 3, Akademiska Hus



Undervisningslokaler plan 2



Studieplatser plan 2



Serviceutrymmen plan 2



Undervisningslokaler plan 3



Studieplatser plan 3



Studieplatser plan 4



Serviceutrymmen plan 4



Service och tjänster
Tony Flykt, Fastighetsavdelningen 

Albanomöte vt-2019



Nuläge service och tjänster

Forskning & Utbildning Post & Gods

Kaffe

Städning

Kontorsmaterial

Kärnverksamhet Stödverksamhet  



1
2
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1. Raindance
2. Mamut
3. KX Student
4. SPC
5. Filemaker
6. TimeEdit
7. 4D

Nuläge debitering/fakturering

Nuläge
• Många olika sätt att få fram 

debiteringsunderlag
• Debitering med olika periodicitet
• Olika debiteringsrutiner (t ex pålägg)
• Otydlig kvalitetsnivå på tjänster & 

funktioner
• Många olika kontaktvägar in
• Ingen enhetlighet i ärendehantering
• Överblick saknas över tjänsterna
• Många individuella ”stand-alone 

system”
• Ineffektivt utnyttjande av resurser



Leverantörs-
fakturor, 
hela SU

Antal/år

Hanteringskostnad Kostnad/år

Verifikat från 
Fastighets-
avdelningen

Total antal/år 

Hanteringstid Hanteringstid/år

86 000 st 100 kr / st 8 600 000 kr

5 000 st 5 min / st 52 arbetsdagar

Antal/år från 
institutionerna

Farligt avfall Hanteringstid/
gång per person

Hanteringstid/år

570 st 30 min / st 70,5 arbetsdagar

Nuläge – exempel



Tjänsterna finns redan idag

Service & Tjänster 2.0



Exempel på service och tjänster

Belysning

Säkerhet -
Larm & Lås

AV-teknik

Möbler

Städning

Brandskydd

Lokalbokning

Kontorsmaterial

Växter

Kaffemaskin

FASTIGHETSAVDELNINGEN

Karolinska Institutet, ANA 8 i Huddinge av LINK Arkitektur Foto: Hundveden-Clements Photography



Tjänsterna är indelade i tre nivåer

TILLVALSTJÄNST
Vid behov kan institutioner enligt 
överenskommelse komplettera bastjänsterna 
med utökad service.
Tillvalstjänster debiteras särskilt. 

BASTJÄNST
En grundläggande och obligatorisk
nivå på servicetjänster som levereras till 
universitetets verksamheter inom
de centrala delarna av Stockholm. 
Bastjänster debiteras månadsvis på 
samlingsfaktura.

UPPDRAG & PROJEKT
Uppdrag och projekt är tjänster som 
levereras vid enstaka tillfällen enligt 
överenskommelse och debiteras särskilt. 

Exempel tjänstekatalog



Modell leverans

Leveransavtal
(En faktura för samtliga tjänster)

Tjänstebeskrivning

Arbetsinstruktion

Kvalitetsuppföljning



Delprojekt Aktiviteter Klart
Ekonomi Finansieringsmodell Budget 

2019

Prissättning

Fördelning lokalkostnader 
för allmänna och 
gemensamma lokaler

Tjänster Tjänstebeskrivningar inkl
kvalitetskrav

1 juli 2019

Bemanning Kompetens 31 augusti 
2019

Kapacitet

Systemstöd Debiteringsprocess 1 juli 2020

Delprojekt och aktiviteter 



Service och tjänster - FM-koncept

Forskning & Utbildning Post & Gods

Kaffe

Städning

Kontorsmaterial

Kärnverksamhet  Stödverksamhet  



Undervisningslokaler i Albano
Praktisk information om de centralt administrerade 
undervisningssalarna

Carlos Murakami/Lisa Johansson
Fastighetsavdelningen



Centralt administrerade undervisningssalar

● Alla undervisningssalar i Albano centrala och kommer att bokas i 
TimeEdit = samma regler som idag

● Samma släpptider som idag: 4 veckor efter terminsstart = 
Bokning öppen för innevarande samt två nästkommande terminer

● Samma av- och ombokningsregler som idag
● Samma prissättningsmodell som idag (per stol och timme)



Disponering av undervisningssalar

● Hörsalar 300, 180 och 150 platser – 1 st. av varje

● Case-salar 100 och 120 platser – 1 st. av varje
● Hörsalar 80 platser – 3 st. (ALC*, gradäng och delvis gradäng)

● Lärosalar 64 platser – 11 st. (inkl. 1 st. ALC)
● Lärosalar 48 platser – 6 st.

● Lärosalar 32 platser – 17 st. (inkl. 2 st. ALC)

● Lärosalar** 8-16 platser – 14 st. 

*Active Learning Classroom
** Angivet som grupprum på ritningar



Datorsalar

● 5 st. i storlek 60 (x2), 36, 20 resp. 18 platser

● Licenser för nödvändiga programvaror kommer att installeras
● Är för undervisning, bokas i TimeEdit som övriga 

undervisningssalar



Ytor för studenter

● Grupprum – 30 st. @ 4-6 platser. Bokas av studenter på webben
(som Biblioteket/Studenthuset idag)

● Resursrum – 5 st. bokas av studenter på webben
(som Biblioteket/Studenthuset idag)

● Läsplatser – i dedikerade rum, ingen bokning
● Flexibla foajéytor – Utanför hörsalar, kan även bokas för 

event/konferenser



Övriga ytor

● Alla övriga ytor som ska kunna bokas internt SU kommer att 
finnas i TimeEdit. Behörigheter styr vem som kan boka vad.
Dit hör t.ex.
– konferensytorna i hus 3, plan 4
– konferens- och mötesytan i hus 1, plan 6
– foajéytorna runt hörsal 300 i hus 2



AV-stöd

● För centrala undervisningssalar samma modell som i Södra huset

● Support kommer att finnas tillgänglig i Albano
(Servicecenter plan 4 och dess backoffice plan 2)



Central 
tentamensadministration



Central tentamensadministration

● Förvaltningschefsbeslut 2018-06-25 

● Projektplan fastställd 2019-01-29
● Införs för tentamen som infaller fr.o.m. höstterminen 2020

● Avser skriftliga och digitala tentamen som bokas i av förvaltningen 
centralt administrerade skrivsalar och lärosalar (f.n. i första hand 
Södra husen och kommande lokaler i Albano ). Tentamina i andra 
eller institutionsägda lokaler berörs ej

● Prissättningsmodell: per anmäld student och timme



Syfte

● Rättssäkerhet

● Likformighet
● Transparens

● Effektivt utnyttjande av skrivsalarna



Resultat

● I tjänsten ingår: Planering/schemaläggning av beställda tentamen 
(äv. digitala), platsbokning, rekrytering/utbildning och 
schemaläggning av skrivvakter, lokaler för funka-studenter (B3)

● Institutioner ansvarar för att: Beställa tentamenstillfälle för 
aktuella kurser, lämna in/hämta tentamen (hämtning i Arrhenius, 
Södra huset resp. Albano)

● Studenten ansvarar för att: Anmäla sig till tentamen och troligen 
anmäla ev. behov av särskilt stöd



Sammanfattning

● Alla bokningsbara ytor ska finnas i TE – behörigheter styr vem 
som får boka vad

● Albanos undervisningssalar blir centrala = bokas som Frescatis 
salar idag

● Central tentamen införs för centrala skrivsalar – Institutioner 
behöver enbart beställa tentatillfälle och ange antal tentander

● Supportfunktion i Albano: Servicecenter



Albano
Informationshantering

Margareta Ödmark
Stockholms universitetsbibliotek

Arkivfunktionen



Förutsättningarna

På Albano kommer möjligheten att skapa analoga 
närarkiv vara begränsad.

Det finns ett uttalat behov av att hantera information 
digitalt.

- Allt går inte att skriva ut
- En digital hantering är ibland effektivare och mera 

ändamålsenlig
Credit
Russian Museum of Folk arts and crafts / Culture Images / Universal 
Images Group
Rights Managed / For Education Products Only



Projekt arkivflytt

● Mål och syfte är att under ordnade former flytta 
institutioners arkiv till centralarkivet på SU

● Projektplan under utarbetande. En övergripande 
projektplan klar 1 april 2019 

● Med start i april kommer arkivs projektledare besöka 
institutionerna och påbörja en inventering av vilket 
material/handlingar som finns 

● Kontaktpersoner på institutionerna behöver utses

Credit
BSIP\Universal Images Group 
Rights Managed / For Educational Use Only



Hantering av analogt material/handlingar

Innan flytt

- Grovgallra och rensa

- Sammanföra material/handlingar som hör ihop

- Arkivfunktionen stöttar och ger råd

- Institutionerna gör det mesta av arbetet

I samband med flytt

- Leverera till arkivet material/handlingar som inte är ordnat och 

förtecknat.

- Arbetet med att ordna och förteckna görs av arkivfunktionen senare.

Attribution: Knud Winckelmann and 
Nationalmuseet - commons.wikimedia.org - CC-
BY-SA-3.



Databärare 
(hårddiskar, CD-skivor, disketter, USB-minnen m.m.)

● På institutionerna finns det många olika databärare
– ibland med oklart innehåll 
– ibland oklart vilken programvara som behövs för att 

läsa informationen

● De kommer att ingå i inventeringen, men hanteras 
separat Credit

Tim Ridley/ Dorling Kindersley / Universal Images Group
Rights Managed / For Education Use Only



Nytt arbetssätt

Arkivfunktionen kommer att i samråd i med verksamheten 
arbeta fram riktlinjer för ett nytt arbetssätt.

● Digital hantering av material/handlingar
– Bl.a. namnsättning av filer som är unik och 

beskrivande. 

● Informationsvård och informationsvärdering, bl.a.
– Vad ska bevaras och vad ska gallras
– Rensa och gallra kontinuerligt
– Versionshantera

Credit
VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Universal Images Group
Rights Managed / For Education Use Only



Kontakt

Projektledare

Tommy Westergren (Bibliotekarie)

tommy.westergren@su.se

08-120 768 35

Arkivfunktionen

Margareta Ödmark (IT-arkivarie)

margareta.odmark@su.se

08-16 33 10

Fotograf User:Thuresson

mailto:tommy.westergren@su.se
mailto:margareta.odmark@su.se


Säkerhet
Larm, lås och kortläsare i Albano

Jan Ekström, delprojektledare Säkerhet



Larm och fysiskt skydd

● Samtliga institutioner kommer att 
ha skalskydd precis som idag.

● Detta grundskydd ingår i 
lokalhyran för samtliga 
institutioner i Albano.



Larm utöver grundskyddet, special behov

● Vi ser även över special behov så 
som bråklarm & driftlarm där så 
kan behövas.

● Möte för detta kommer att läggas 
in med samtliga institutioner.

● Detta är då en tilläggstjänst och 
inte ingår i den vanliga lokalhyran 
utan kommer att vara som idag 
med ett separat hyresavtal för 
inbrottsanläggningen. 



Starkare inbrottsskydd i väggar och dörrar

● Samtliga omslutande väggar, 
fönster och dörrpartier är i 
skyddsklass 2 vilket är högre än 
institutionerna har idag

● Detta betyder att väggar och 
dörrar är mera motståndskraftiga 
mot inbrottsförsök



Passersystem

● Hela Albano är projekterat som 
nyckellöst, dvs samtliga dörrar 
har antingen kortläsare eller 
dörrbladsläsare

● Detta gör att det är mycket lätt 
att byta rum för personalen samt 
om någon förlorar sitt kort går 
det snabb att spärra det



Dörrbladsläsare

● Det finns ett loggsystem som 
håller kontroll på in- & 
utpassering om det skulle 
behövas utdrag vid brott

● Det kommer att finnas en 
cylinder i varje dörr men det är 
endast väktarna som har den 
nyckel



Servicecenter

● Institutionerna har idag ansvariga 
personer för kort- och nyckel-
beställningar. Beställningar sker 
till Servicecenter

● Det kommer att finnas ett 
Servicecenter även i Albano



Viktig information

● Inget låssystem med fysiska nycklar för institutionernas kontor kommer 
att finnas på Albano

● Vill institutionerna ha lås in till kontoren så är det dörrbladsläsare som 
gäller

● Möten kommer bokas med samtliga institutioner för behovsinsamling
● Dörrbladsläsare är en tilläggstjänst och ingår inte i den vanliga lokalhyran 

utan kommer att hanteras som idag med ett separat hyresavtal för 
passeranläggning



AV-TEKNIK I ALBANO

Jonas Backman, AV projektör



AV-TEKNIK FÖR ALLA

● Hjälpmedel för pedagogen och studenten

● Möjliggöra nya undervisningsmetoder

● Ökad tillgänglighet (syn och hörbarhet)

● Kommunikationsmedel i informella miljöer

● Digitala möten i kontorsmiljöer

● Utformning bland annat baserad på rapporten 

Framtidens lärandemiljöer vid SU



LÄRANDEMILJÖER

● Alla salar i lärandemiljöerna ska ha 
samma layout på styrpanelerna

● Alla hör-, läro- och casesalar från 
48 platser ska ha samma 
systemlösning*

● Hörsalar utrustas med möjlighet till 
professionell inspelning

● ALC-salens funktioner skiljer sig åt 
tekniskt liksom 
undervisningsmetod

*32 platser har aningen enklare teknisk lösning

EXTRA FUNKTIONER

INTE

PÅ-
VERKAR

GRUND-
FUNKTIONER



LÄRANDEMILJÖER

HÖRSALAR
● Dubbla oberoende bildvisningsytor

● Dubbla hissbara skrivtavlor

● Teckentolkbelysning

● Hörsal 300 speciellt utrustad för 
möjliggöra professionell 
filminspelning och events.
– Backdrop, centrerad filmduk, 

scenbelysning etc

● Förberett för:
– inspelning, streaming, trådlös 

bildöverföring, delning mellan 
hörsalar (150, 180, 300)

Undervisning

Event/inspelning/presentation



LÄRANDEMILJÖER

CASESALAR
● Dubbla oberoende visningsytor
● Dubbla hissbara skrivtavlor
● Teckentolkbelysning

• Centrerad filmduk
• Förberett för:

• inspelning, streaming, trådlös 
bildöverföring, maskeringsljud



LÄRANDEMILJÖER
ALC-SALAR
● Fullt flexibel bilddistribution
● Grundteknik med låg tröskel

- med utökade funktioner för intresserade

● Trådlös uppkoppling för alla

• Förberett för:
- Maskeringsljud, digitala 

whiteboards, styrning av egna 
enheter från touch-screens



LÄRANDEMILJÖER HUS 3
● SEMINARIERUM 40P OCH 56P

- Dubbla oberoende visningsytor

- Dubbla hissbara skrivtavlor 

- Förberett för:
- inspelning, streaming, trådlös bildöverföring

- Projicering på sidoväggar

- Bokningspaneler

● MÖTESYTA

- Bildvisning på skärm

● LOUNGE
- Bildvisning på duk (förberett även för 

bildskärm)

● KONFERENSLOUNGE

- Digital infobildskärm



Albano
Tillgänglighet och skyltning

Frans Lundqvist, delprojektledare tillgänglighet och skyltning 
Fastighetsavdelningen



Styrande lagkrav/regelverk/projektmål

● Plan och Bygglagen med BBR
● SFS 2001:526 = Statens funktionshinderspolitik för statliga 

myndigheter - lägger ribban lite högre
● Tydliga projektmål för tillgänglighet för att underlätta projektering 
● ”BÖR” till ”SKA”



Projektmålens syfte är att fånga sådant som 
inte är tydligt i regelverken

Kortfattat:

● Albano fördömligt 
● Miljön ska kunna användas utan att någon ska bli diskriminerad
● Gångstråk utomhus ska fungera för alla året runt

● Säkerställa tydlig skyltning och målpunkter

● Invändiga stråk ska vara tydliga. Både naturliga och konstgjorda



Utmaningar

● Planlösningen svår att begripa innan man lärt sig hitta

● Flera möjliga huvudentréer. Många lärosalar
● Personflödet störst på plan 2, men Servicecenter på plan 4

● Att skapa bra akustiska miljöer för studenterna (glasytor ger bättre 
dagsljus, men tuffare akustik med lång efterklangstid)

● Åstadkomma valbarhet för rullstolsbrukare i gradängsalar

● Passiv rökning vid entréer och på terrasser



Orientering och tillgänglighet



Vad vi vill åstadkomma:

● Taktilt ledstråk från busshållplats Roslagsvägen till Albanotrappan

● Taktilt ledstråk inomhus i större stråk genom tre hus
● Omsorgsfull utformning av entréer med dörrautomatiker

● Gradängsalar med valbarhet, rullstolsbrukare uppe och nere

● Kontrastverkan i många sammanhang för att bättre hitta fram
● Orienteringsskyltar med kartor även inomhus

● Plats & manöverbarhet för rullstol i alla sammanhang
● Genomtänkta vilrumsrutiner



Vad vi vill åstadkomma:

● Tolkplats med egen belysning i alla lärosalar från 50 pl
● Hörslingor i alla salar med karta över signalstyrkan och lysande 

skylt vid aktiv slinga
● Utlåning av riktbar mikrofon för seminarieundervisning, utreds
● Bra akustik i alla salar och stråk

● Optiskt brandlarm i alla WC och RWC (för nedsatt hörsel)

● Förberett kabel för optiskt brandlarm i kontor (för nedsatt hörsel)
● Engelskt tal i hiss



© LINK Arkitektur, 2019-03-19



Utdrag från mål: 
Projektplan Su Framtidens Lärandemiljöer

● ”Det är i sin helhet viktigt att Stockholms universitets 
lärandemiljöer är attraktiva, välkomnande och att de främjar 
interaktion mellan studenter och lärare samt stimulerar till ett 
aktivt lärande.”

● ”Stockholms universitet bör även ha en hög andel informella 
lärandemiljöer som skall vara så estetiskt och funktionellt 
tilltalande att studenter och lärare vill vara fysiskt närvarande på 
campus.”
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KONFERENSAVDELNINGEN PLAN 4, HUS 3



Kommande aktiviteter

Drop-in: 
Träffa projektledningen för Albano på Fastighetsavdelningen F6. 
Dagar och tider annonseras prefekter/administrativa chefer via outlook.

Nyhetsbrev: www.su.se/albano

Informationsmöte 2: hösten 2019



Informationsmöte 
Del 2: kl. 10:40-12:00

Fika med möjlighet att ställa frågor till projektledning, 
delprojektledare & sakkunniga

Stationer

1. Allmänna frågor Görel Wallinder/Henrietta Lumme Kinnunen
2. Service och tjänster Tony Flykt
3. Undervisningslokaler Carlos Murakami/Lisa Johansson
4. Arkiv Margareta Ödmark
5. Säkerhet Jan Ekström
6. AV Jonas Backman
7. Tillgänglighet & skyltning Frans Lundqvist
8. Lokalutformning/gestaltning Elin Persson
9. IT Ulf Färjare


