
1



2



3



4



Informationsinsamling som övergick i programarbete täta dialoger med verksamheterna
Arbete med Akademiska hus
Får lokalerna som Su önskar
Nästa fas samlad information så att alla verksamheter får gemensam info om vad som händer 
i projektet. 

Projektledningen för Albano
Vi planerar, leder och styr projektet för SU
Med oss har vi en stor projektorganisation bestående av duktiga delprojektledare/sakkunniga 
samt er som ska flytta till lokalerna
Under 2017 förde vi intensiva dialoger med er för framtagande av behov och kravställning
2018 levererades era respektive framarbetade lokallayouter till AH för vidare projektering
Arbetet har därefter fokuserat på att lösa era behov projekteringsmässig i de nya lokalerna
Vi i projektet arbetar intensivt med att förse hyresvärden med de underlag och uppgifter de 
behöver från oss för att kunna bygga lokalerna efter universitetets samlade behov
Under framtagandet av era respektive kontorslayouter och specialbehov fördes regelbundna 
dialoger. IOM att projektet övergått till att arbeta för att realisera behoven har dessa dialoger 
avtagit. Vi vill dock att alla ni ska förses med information om vad vi arbetar med och vad som 
händer i projektet varför vi ses för denna första gemensamma verksamhetsinformation. 
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Recap mars 2019
Stommarna för hus 4 och 2 är resta 
Hus 3 + 4 täta hus
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AH:s numrering av husen
Ordningsföljd för färdigställande Hus 3-4-2-1
Hus 1: Nytt tillträdesdatum från AH
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Kuperat område, kommunikationer till området (buss, cykel, bil), huvudstråk från 
parksidan, Albanovägen utvändigt socialt stråk, publika terrasser. 
Albanotrappan mellan hus 2 & 4. Hus i suterräng, fristående huskroppar från nivå 
Albanovägen (plan 4); nedåt på plan 1, 2 och 3 hänger husen samman.
Buss även på Ruddamsvägen
Huvudflöden persontrafik via Roslagsvägen
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Hus 1
Med cykelgarage åtkomligt från parksidan. 
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Gångstråk från bussen in mot Albanotrappan och entréerna till plan 2
Publika terrasser på hus 1, 2 & 4. Hus 4:as terrass syns tydligt i bild
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Albanotrappan och entréer in till foajén/caféet på plan 2.
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Entré Servicecenter hus 2
Huvudadress för färdtjänst, taxi
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Albanovägen Hus 3 och hus 1 mot Vetenskapsstaden
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Albanovägen från andra hållet, hus 1 (vänster)  hus 3 (höger).
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Åtkomligt från parksidan
Huvudstråk/flöde mellan hus 2 & 4
Markering entréer med röda pilar
Majoriteten av undervisningslokalerna på plan 2
Variation av salar och storlek
Husen sitter ihop på plan 2 & 3 = Sociala stråket 
Hörsalar i 2 plan
Inspelningsstudio
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Studieytor: bristvara i befintliga lokaler. Stor satsning i Albano!
Foajéytan: social mötesplats med möjlighet för anpassning för olika events.
Hänger ihop med hörsal 300
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Café med mötesplats i foajétrappa
Kårlokal (kan nyttjas av ex SSAS)
6 st studentpentry plan 2
Servicecenter lokaliserat på plan 4 
Filial plan 2 för att serva med ex. AV-support
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Inte lika mycket undervisningslokaler som plan 2
Hörsalar i två plan (ingångar från både plan 2 och 3)
Sociala stråket binder ihop våningsplanet
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Informella studieplatser; lugnare yta
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Studieplatser finns även på plan 4.
Plan 4 ansluter till Albanovägen
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Servicecenter
Restaurang, andra kommersiella lokaler ex kiosk
Fristående hus
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Avsaknaden av fysiska närarkiv på Albano innebär att institutionerna inte längre kan 
fortsätta skriva ut handlingar för arkivering på papper.

Alla allmänna handlingar går inte att skriva ut, t.ex. filmer och ljud eller är för 
omfattande för att skriva ut. Vid utskrift på papper påverkas också sökbarheten och 
sammanställningsmöjligheterna negativt. 
I dag har institutionerna i många fall en informationshantering som är både ineffektiv 
och tidskrävande.

46



Den övergripande projektplanen kommer senare kompletteras med olika delprojekt 
beroende på inventeringens resultat.

För att kunna genomföra projektet behövs kontaktpersoner på de olika 
institutionerna. De roller som har identifierats är bl.a. prefekter, administrativa chefer 
och arkivvårdare. 
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Termerna gallra och rensa betyder samma sak. Handlingarna slängs. Allmänna 
handlingar gallras, dvs det måste finnas ett gallringsbeslut som tillåter att handlingen 
kan slängas. Arbetshandlingar rensas och för det behövs det inget gallringsbeslut. 
Arbetshandlingar är t.ex. utkast och egna minnesanteckningar.

För att senare kunna ordna och förteckna materialet behöver material som hör ihop 
sammanföras och läggas tillsammans. 

Det mesta av arbetet med att gallra, rensa och föra samman kommer att ligga på 
institutionerna att genomföra. Arkivfunktionens uppgift är att ge råd och stöd om vad 
som kan gallras respektive rensas, hur materialet ska märkas upp och tillsammans 
med verksamheten föra samman material som hör ihop.

Det material som levereras till arkivet kommer inte att vara färdigt för arkivering, utan 
behöver ordnas och förtecknas så att materialet blir sökbart och i framtiden går att 
återanvända. 
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För att läsa äldre databärare behövs det både äldre maskiner och programvaror. Det 
är ett viktigt, men tidskrävande arbete att läsa databärarna och göra en 
informationsvärdering av materialet på dem. 
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Avsaknaden av fysiska närarkiv på Albano innebär att institutionerna inte längre kan 
fortsätta skriva ut handlingar för arkivering på papper. Det finns ett behov av att 
bevara digitala handlingar digitalt. För att göra det krävs att institutionerna inför ett 
nytt arbetssätt och nya rutiner för sin informationshantering som både är effektiv, 
rättssäker och användarvänlig.
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Och en hel del ytterligare…
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Testmiljöer Su Pilot projekt som kommer att byggas i Södrahusen C-delen plan 3 och 
5. 
Arbetsprocess, referensgrupp med studenter och pedagoger.
Studiebesök på andra campus samt Workshops tillsammans med studenterna om 
framtidens lärandemiljöer på Su.
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Hjärnan - Hur lär vi oss på bästa sätt?  Hur mår vi så bra som möjligt under en dag så 
att vi orkar stanna på campus?   
Vi har tittat på samtida hjärnforskning som visar vikten av att göra en sak i taget för 
att vi människor ska må bra och prestera på bästa sätt. (Koppling till varför vi arbetar 
med en zonindelning)

Daniel J Siegel och Daniel Rocks förklaringsmodell ”The healthy mind platter” som 
beskriver behov som hjärnan har för att prestera så väl som möjligt. 
”Sleep”, ”physical”, ”focus”, ”time-in”, ”downtime”, ”playtime”, ”connecting time”.
Löst översatt “Sömn”, Fysisk aktivitet, fokustid, inre tid, avkopplingstid, tid för lek, och 
tid för relationer. 

Vi har samlat ihop begreppen och skapat 4 stycken huvudzoner i de informella 
lärandemiljöerna. FOKUS, KREATIVITET, SOCIAL, AVKOPPLING & REFLEKTION. 
I samtliga zoner adderar vi inslag som uppmanar till rörelse i olika former. Rörelse är
en av de viktigaste behoven för att hjärnan ska fungera optimalt.
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Översiktsplan 2 – nuvarande arbete har varit att placera in zonerna i de informella 
miljöerna. Var och en av de olika zonerna skall förekomma på de två 
huvudlärandeplanen plan 2 och 3. Visa på sociala stråket, atrier, och var de olika 
zonerna finns placerade. 
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Översikt plan 3
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Översikt plan 4, mest kommersiell verksamhet samt Servicecenter i Hus 4 – sociala 
zoner främst
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Fokus zon – pratbubblor är önskemål utifrån studenterna där vi ställde frågan – Hur 
ser ni på framtidens lärandemiljöer på Su? Blå nyanser, fokus för enskilt arbete i rum, 
korridorsplaceringar för studenter som vill sitta själva men behöver lite ljud runt om 
för fokus. Reglerbar belysning. Höj-sänkbara bord – arbetar med tillgänglighet i alla 
zoner.
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Kreativ zon – Su identitet, mer lekfull, skrivytor / kommunicera mellan studneter om 
vad man lärt sig, färgglad och starka kontraster. Viktigt för studenterna att det finns 
en skillnad i gestaltning mellan olika studiemiljöer. Rosa/röda nyanser.
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Social zon – placeras vid pentrys, mingel ytor och platser där man sitter en längre 
stund och pluggar. Viktigt för studenterna att det finns en ”hemkänsla”. Rörelseinslag 
och lek i dessa zoner ex. pingisbord eller liknande. Orange nyanser.
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Avkoppling reflektion – Placeras vid utblickar, addering av växter eller alt. bilder av 
natur – lugnande effekt på oss människor. Viktig zon för reflektion. Att varva ner efter 
föreläsning, reflektera det man precis hört och ge hjärnan chansen att processa och 
lagra info. ”Kroppens basala behov skall finnas på campus.” Ökar chans att man 
stannar kvar under dagen.
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Su-Pilot projekt där vi ska testa alla de fyra zonerna i Södra Husen. Här ser vi exempel 
på möblering som vi kommer att prova samt färgskalorna och gestaltning. Det som 
faller väl ut kommer att implementeras i Albano.
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Det här har vi på ritbordet just nu. Vi möblerar upp och definierar zonerna i de 
informella miljöerna i Albano. Skissarbete pågår, här ser vi exempel på en socialzon 
samt en kreativ zon i atriet på plan 2 i Hus 4.
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Det här har vi på ritbordet just nu. Skissexempel på en avkoppling och reflektionszon
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Hus 3 Konferens

87



Planet: mötesrum, loungeyta med plats för kappavhängning samt möjlig placering 
mottagningsbord vid event/konferens, 2st seminarierum samt en större lounge med 
pentry där man också ska kunna ha föreläsningar.

88



Föreslagen möblering, lite mer elegant känsla i konferenslounge/foajé, hög kvalitet på 
seminariebord av trä, lite piggare accenter med inslag av gult i mötesrummet och en 
varm känsla i loungen med träbord och stolar
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