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Strategiska mål för en långsiktigt hållbar 

lokalförsörjning  

I Lokalförsörjningsplan 2019-2022 med utblick mot 2030 beslutades de nu gällande 

strategiska målen för lokalförsörjningen. De strategiska målen gäller fortfarande.  

I den följande reviderade versionen (beslutad 2020), skedde en tydligare förskjutning och 

fokusering på resurshushållning, såväl ekonomisk som miljömässig. Fokus på 

resurshushållning kvarstår även i allra högsta grad i denna inriktning till 

lokalförsörjningsplan, inte minst med hänsyn till beslutad Klimatfärdplan 2040, rådande 

pandemi och ett ansträngt ekonomiskt läge med ökande hyreskostnader.  

Figur 1: Strategiska mål för lokalförsörjningen 

 

Särskilt fokus läggs också i denna plan på att ytterligare konkretisera hur universitetet kan 

möta kända lokalbehov i ljuset av resurshushållningsperspektivet och vilka effekter detta får.  
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Inriktning 2021-2023 med utblick mot 2030 

Resurshushållning i centrum 

Ekonomisk och miljömässig resurshushållning står, likt i förra lokalförsörjningsplanen, även 

denna gång i centrum. Inriktningen för perioden är precis som tidigare år ett scenario som 

strävar mot miljöer som främjar samarbete, interaktion och hållbarhet. Vidare styr scenariot 

mot stabila hyreskostnader med en långsiktigt hållbar hyresnivå. Samt ett tillskott av student- 

och forskarbostäder på campus som kan förbättra bostadssituationen för gästforskare samt 

verka för fler studentbostäder i Stockholmsregionen. 

I förra årets lokalförsörjningsplan tog sig universitetets mål om att nå koldioxidneutralitet 

uttryck genom att i planens inriktning verka för att reducera utsläpp, energiförbrukning och 

resursförbrukning genom att effektivisera energiförbrukning, optimera lokalnyttjande samt så 

långt som möjligt undvika nybyggnation. Detta perspektiv förstärks nu ytterligare genom 

beslutad Klimatfärdplan 2040 med målsättningen att universitetet ska vara koldioxidneutralt 

senast år 2040.  

Ett särskilt stort fokus ligger också på att bromsa ökande hyreskostnader, som uppstår mycket 

till följd av att universitetet under perioden går in i de nya hyresavtalen i Albano. 

En effekt av dessa ökade kostnader är att även enhetshyran (universitetets interna 

hyressättningsmodell) ökar de närmaste åren - vilket får en stor negativ effekt på 

verksamheternas ekonomi. Detta, i kombination med att större delen av universitetet bedrivit 

såväl forskning som undervisning hemifrån det gånga året till följd av pandemin, har lett till 

en ökad kostnadsmedvetenhet hos institution/motsvarande kring lokaler och öppnar för en 

djupare dialog kring lokaloptimeringar – som ett led i att på sikt kunna minska 

lokalkostnaderna genom att frånträda mer lokalyta än vad som planeras i dagsläget.  

Nedan beskrivna mål för den strategiska lokalförsörjningen under kommande 

planeringsperiod har sin utgångspunkt i det som beskrivits ovan och innebär 

sammanfattningsvis att nu kända lokalbehov tas om hand, fler ändamålsenliga lokaler skapas, 

lokalstandarden punktvis höjs men att förhyrd kvadratmeteryta på sikt inte ökas och 

därigenom bromsas hyresutvecklingen. 

Konkretiserade mål under planeringsperioden 2021-2023  

 Universitetet skall under planeringsperioden 2021-2023 med utblick mot 2030 verka för:  

• en styrning mot stabila hyreskostnader 

• en optimering av lokalnyttjandet 

•  att reducera ökningen av universitetets utsläpp genom att minimera nybyggnation, 

(enbart om inga andra alternativ till att hantera lokalbehov finns – till exempel genom 

lokaleffektiviseringar eller nyttjande av vakanta lokaler i första hand)  

• att verksamheternas nu kända nuvarande och framtida lokalbehov, i så stor 

utsträckning som möjligt, omhändertas – utan att för den delen strida mot övriga 

punkter 
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• att en marginal med vakanta lokaler upprätthålls för att möjliggöra lokalanpassningar 

och -förändringar 

• att fler student- och forskarbostäder skapas   

Genomförande 

För att universitetet ska kunna verka för att uppnå målen kommer fortsatt fokus under denna 

planeringsperiod att ligga på att genomföra följande: 

Informella lärandemiljöer 

Studenternas informella lärandemiljöer utvecklas och utökas. Den långsiktiga ambitionen är 

att få till stånd en modernisering av Allhuset och om möjligt genom detta optimera 

lokalnyttjandet på centrala Frescati1 (det sistnämnda är tillkommande i denna plan på grund av 

ett ökat fokus på lokaloptimering).  

Student- och forskarbostäder 

Byggnader i Frescati Hage och Kräftriket som har identifierats som möjliga att omvandla till 

student- och forskarbostäder fortsätter att utredas i detta syfte. Detta påverkar inte 

hyreskostnaderna för universitetet eftersom hyran bärs av hyresgästerna själva. 

Underhåll 

Ett lågintensivt underhåll av befintligt byggnadsbestånd på centrala Frescati för att uppnå en 

godtagbar standard förordas, stora ombyggnationer bör undvikas.  

Avveckling av lokaler 

Tillfälliga lokaler (paviljonger) ska snarast avvecklas. 

Effekten av stora tillkommande avtal i Albano bromsas upp genom uppsägningar väster om 

Roslagsvägen samt ett fortsatt avvecklande av kvarvarande paviljonger.  

Samordning och samlokalisering av verksamheter 

I första hand behålls större byggnadskomplex i syfte att kunna tillhandahålla större 

sammanhängande ytor inför institutionssamgåenden och samlokaliseringar. Nytt i denna plan 

är att se över möjligheterna till att samlokalisera verksamheter som idag finns lokaliserade 

utanför Frescati2.  

 

                                                      
1 Med begreppet centrala Frescati menas det geografiska området som sträcker sig från Frescati backe i 

öst, Södra huset i söder, Arrheniuslaboratorierna i norr och tunnelbanestationen Universitetet i väst. 

 
2 Med begreppet Frescati menas här det geografiska område som sträcker sig från Albano i söder till 

Bergianska trädgården i norr, det vill säga hela det större samlade campusområdet inom vilket 

merparten av universitetets verksamhet återfinns. 
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Nya förhyrningar 

En förändring i denna plan i jämförelse med tidigare är att den utredning som föreslogs för att 

utreda möjligheterna till att bygga en ny labblokal på Norra Frescati3 nu skjuts framåt till dess 

att effekterna av den ökade graden av lokaloptimering är kända. Nya förhyrningar kan istället 

bli aktuella för att lösa ovanstående punkt. Detta bör dock ske med stor restriktivitet och noga 

belysas, inte minst utifrån såväl ekonomiska som miljömässiga aspekter. 

Optimeringsprojekt 

En utökning av universitetsgemensamma projekt kopplade till lokaler, i likhet med central 

tentamen, centralt bokade lärosalar, övergripande lokaleffektiviseringsprojekt m.m. i syfte att 

optimera lokalyta. Ett ökat fokus kring detta, särskilt vad gäller åtgärder som i slutändan kan 

leda till minskade lokalkostnader, sker under kommande år (med fokus på åtgärder på både 

kort och lång sikt) med anledning av såväl en oro för ökad internhyra för 

institution/motsvarande, ett ökat miljöfokus samt en förmodad ökad digitalisering i kölvattnet 

av pandemin. 

Framtida lokalförändringar 

Att tillse att vakansgraden är i balans, i syfte att möjliggöra en ökad flexibilitet. Detta innebär 

att hitta en balansgång där, i och med en ökad lokaloptimering, vakanta lokaler inte sägs upp 

innan en analys av behovet är genomförd. Detta riskerar annars att leda till dyra och 

ineffektiva lösningar på längre sikt.   

  

                                                      
3 Norra Frescati är tillsammans med södra Frescati och Frescati backe de geografiska delområden som 

finns inom det som benämns centrala Frescati (se fotnot 4). 
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Konsekvenser 

Som förklarats tidigare så ligger ett särskilt fokus under planeringsperioden på 

resurshushållning som tar sitt uttryck i de mål som upprättats och genomsyrar det 

genomförande som föreslås. Nedan listas konsekvenserna av detta utifrån tre olika perspektiv; 

lokal- och verksamhet, ekonomi och miljö.  

Lokal- och verksamhetsmässiga konsekvenser 

Ett föreslaget genomförande kommer att påverka såväl hyresportföljen, det vill säga antalet 

hyresavtal med till dessa kopplade kostnader, samt också flera av de verksamheter som nyttjar 

lokalerna idag.  

Större lokalförändringar 

Denna inriktning pekar mot att universitetet kommer att avveckla runt 46 000 kvm förhyrd 

yta, men samtidigt hyra in ca 6 000 kvm ytterligare (en eventuell nybyggnation av hus 10 i 

Albano för att möta behovet av att lokalisera Institutionen för data- och systemvetenskap till 

Frescati) och fortsatt förhyra ca 5 500-7 000 kvm väster om Roslagsvägen. Nettoeffekten blir 

således att med tillkommande avtal i Albano så kommer universitetet att ligga relativt stabilt 

kring ca 300 000 kvm förhyrd lokalyta över tid.  

Verksamheter som påverkas 

Enligt föreslaget genomförande skulle detta innebära att de flesta av universitetets 

verksamheter inte påverkas nämnvärt, bortsett från en ökad internhyra med anledning av 

Albano.  

För några kommer dock denna inriktning att få stora konsekvenser. Det handlar främst om 

kvarvarande verksamhet i Kräftriket, som planeras flytta till centrala Frescati. Verksamheter 

kopplade till lärarutbildningen som behöver samlokaliseras med anledning av ett större 

institutionssammangående. Verksamheter i tillfälliga lokaler (paviljonger) som på sikt 

behöver flytta. Studenterna – med anledning av en möjlig utveckling av Allhuset, med fokus 

på bland annat att utveckla de informella lärandemiljöerna. Utifrån omfattning och kostnad är 

dock det i särklass största tillkommande projektet en flytt av en av universitetets största 

institutioner närmare Frescati4 (Institutionen för data- och systemvetenskap).  

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för lokaler har de senaste åren legat stabilt kring 14 % av universitetets totala 

kostnader. Målsättningen är att även fortsättningsvis styra mot en stabil kostnadsutveckling. 

Detta kommer dock att bli svårt att realisera de närmaste åren, främst på grund av att Albano 

tillträds – vilket innebär en kraftig hyresökning. Samtidigt som flera hyresavtal ännu ej har 

hunnit frånträdas, för att bromsa effekten av Albano. Totalt prognosticeras en ökning perioden 

2021-2031 om ca 172 mnkr, en ökning om drygt 23 %.  

                                                      
4 Med begreppet Frescati menas här det geografiska område som sträcker sig från Albano i söder till 

Bergianska trädgården i norr, det vill säga hela det större samlade campusområdet inom vilket 

merparten av universitetets verksamhet återfinns. 
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Den utveckling som prognosticeras för perioden 2021-2031 innefattar de förslag till 

förändringar och genomförande som föreslås i denna lokalförsörjningsplan. 

Figur 1: Prognos kostnadsutveckling lokaler 2021-2031 (2021)  

Trots en ökning om 23 % så ger ändå föreslaget genomförande en besparing om i snitt ca 60 

mnkr per år i förhållande till att inte agera alls (det så kallade 0-läget). Totalt under hela 

perioden handlar det om ca 630 mnkr.  

Sammanfattningsvis vad gäller de ekonomiska konsekvenserna så kan konstateras att 

universitetet under planeringsperioden fortsätter jobba för att bromsa de ekonomiska 

effekterna av Albano genom att frånträda fler hyresavtal. Dock bedöms det utifrån nu kända 

lokalbehov, och med en viss kapacitet för att möta framtida lokalbehov i åtanke, inte finnas 

särskilt stor marginal för några ytterligare omfattande frånträden av lokaler framöver. Detta 

skall i sådana fall bero på att en större mängd lokaler blir vakanta (än vad som är känt i 

dagsläget) vilket kan leda till hela byggnader kan tomställs – vilket i sin tur leder till att 

universitetet kan frånträda hyresavtal och därigenom minska lokalkostnader på sikt. Detta är 

dock högst osäkert i dagsläget och måste kontinuerligt följas upp, i till exempel 

lokaloptimeringsprojekt/åtgärder under planeringsperioden. 

Miljömässiga konsekvenser 

Givet planens fokus på resurshushållning så är det av vikt att även belysa de miljömässiga 

konsekvenserna av föreslaget genomförande. 

Ett steg i att göra detta är att i denna plan komplettera föregående års inriktning till 

lokalförsörjningsplan med att belysa de delar av Klimatfärdplanen som mer eller mindre 

direkt berör universitetets strategiska lokalförsörjning;  

• Scope 3: Förhyrt fastighetsbestånd samt ny- och ombyggnationer 



 BESLUT Dnr SU FV-3409-21  

 

o Utreda möjligheten för utsläppsberäkningar för projektering av ny- och 

ombyggnation samt utsläppsberäkning för befintliga byggnader. 

o Undersöka möjligheten att lokaleffektivisera genom t.ex. förtätning, 

gemensamma lokaler, längre nyttjandetider samt högre beläggningskrav. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att de största miljömässiga konsekvenserna av föreslaget 

genomförande återfinns framförallt i två av punkterna; Nya förhyrningar och 

Optimeringsprojekt. Men att mer exakta konsekvenser är svåra att överblicka i dagsläget, 

varför utredningar och projekt föreslås – med förhoppningen att detta kan klargöras mer under 

planeringsperioden. Ett konkret sådant exempel är att utreda möjligheten till 

klimatberäkningar på en eventuell nybyggnation (hus 10 i Albano för en flytt av Institutionen 

för data- och systemvetenskap). 

 

Bilaga  

Bilaga 1: Inriktning Lokalförsörjningsplan 2021 – 2023 med utblick mot 2023 
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Bakgrund 

Struktur SU:s lokalförsörjningsplaner 

Efter några år med nuvarande metodik kring utarbetandet av universitetets 

lokalförsörjningsplaner är det på sin plats att förtydliga om hur strukturen för framtagandet av 

nya planer ser ut. 

Med utgångspunkt i att universitetets övergripande strategier uppdateras sätts och omvärderas 

lokalförsörjningens grund (bland annat de strategiska målen för lokalförsörjning) var fjärde år. 

Åren däremellan görs årliga uppdateringar med mer specifika inriktningar utifrån vad som är 

mest aktuellt under den närmaste tiden och hur långt redan föreslagna åtgärder kommit. Här 

ges också möjlighet att initialt lyfta in större faktorer som tillkommit sedan huvudplanens 

färdigställande, och som inte kan förbises som förutsättningar i den strategiska 

lokalförsörjningen. Aktuella exempel är Klimatfärdplan 2040 och Covid-19 pandemin samt 

det ekonomiska läget med följden att det finns en ökad vilja till att optimera lokalnyttjandet.  

Enkelt uttryckt en kontinuerlig ajourhållning av den strategiska lokalförsörjningen med ett 

större omtag och framåtblick var fjärde år. 

 

Figur 1: Struktur ajourhållning lokalförsörjningsplaner 

Denna plan, Inriktning lokalförsörjningsplan 2021-2023, är således en enklare version med sin 

grund i huvudplanen Lokalförsörjningsplan 2019-2022 med utblick mot 20301. Läsaren 

hänvisas därför till den sistnämnda vid behov av att förkovra sig mer i exempelvis 

beskrivningar av lokalbeståndet. 

                                                      
1Lokalförsörjningsplan 2019-2022 med utblick mot 2030; 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.523909.1614352548!/menu/standard/file/Lokalf%C3%B6rs%C3%B6r

jningsplan%202019-2022%20med%20utblick%20mot%202030.pdf 

LFP 2019-2022 med 

utblick mot 2030 

Inriktningar 

uppdaterade 

årsvis 

SU strategier  

2023-2026 

LFP 2023-2026 med 

utblick mot 2035 
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SU strategier  

2019-2022 

Övriga tillkommande 

påverkande faktorer (ex 

klimatfärdplan, större 

samhällsförändringar) 

 

Inriktning LFP 2021-

2023 
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Varför en årlig lokalförsörjningsplan? 

En aktuell lokalförsörjningsplan supporterar universitetets interna planering. Till exempel 

genom att lokalbehoven övergripande ställs i relation till varandra och prioriteras och inte 

minst genom att det som föreslås i planen kan tas med i långsiktiga ekonomiska prognoser, för 

att prognosticera exempelvis enhetshyran. Likväl som den också understödjer i de 

redovisningskrav som åligger universitetet i egenskap av myndighet. Ett sådant exempel är att 

universitet i det årligen återkommande budgetunderlaget skall lämna uppgifter om förväntade 

större förändringar i sitt behov av lokaler2. 

En annan, ofta bortglömd, aspekt är vikten av en samlad dokumentering av tankegångar på 

lång sikt. Om 20-30 år är det säkerligen uppskattat av framtida ledning, förvaltning och 

verksamhet att kunna gå tillbaka och följa och förstå hur campus har utvecklats i den riktning 

det gjort. 

Strategiska mål för en långsiktigt hållbar lokalförsörjning  

Figur 2: Strategiska mål för lokalförsörjningen 

 

                                                      
2 6 § Myndigheten ska i budgetunderlaget lämna uppgifter om förväntade större förändringar i sitt 

behov av lokaler. (Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag) 
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I Lokalförsörjningsplan 2019-2022 med utblick mot 2030 beslutades de nu gällande 

strategiska målen för lokalförsörjningen. De strategiska målen gäller fortfarande.  

I den följande reviderade inriktningen (beslutad april 2020), skedde en tydligare förskjutning 

och fokusering på resurshushållning, såväl ekonomisk som miljömässig. Fokus på 

resurshushållning kvarstår även i allra högsta grad i denna inriktning till 

lokalförsörjningsplan, inte minst med hänsyn till beslutad Klimatfärdplan 2040, rådande 

pandemi och ett ansträngt ekonomiskt läge med ökande hyreskostnader. 

Särskilt fokus läggs också i denna plan på att ytterligare konkretisera hur universitetet kan 

möta gällande lokalbehov i ljuset av resurshushållningsperspektivet och vilka effekter detta 

får. Detta förklaras mer ingående nedan. För en ökad bakgrundsförståelse kring 

resurshushållningsperspektivet kopplat till SU:s långsiktiga lokalförsörjning hänvisas till förra 

årets lokalförsörjningsplan.3 

 

  

                                                      
3 Inriktning lokalförsörjningsplan 2020-2022 med utblick mot 2030; 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.523907.1614352596!/menu/standard/file/Inriktning%20Lokalf%C3%

B6rs%C3%B6rjningsplan%202020-2022%20med%20utblick%20mot%202030.pdf 
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Inriktning 2021-2023 med utblick mot 2030 

Resurshushållning i centrum 

Ekonomisk och miljömässig resurshushållning står, likt i förra lokalförsörjningsplanen, även 

denna gång i centrum. Inriktningen för perioden är precis som tidigare år ett scenario som 

strävar mot miljöer som främjar samarbete, interaktion och hållbarhet. Vidare styr scenariot 

mot stabila hyreskostnader med en långsiktigt hållbar hyresnivå. Samt ett tillskott av student- 

och forskarbostäder på campus som kan förbättra bostadssituationen för gästforskare samt 

verka för fler studentbostäder i Stockholmsregionen. 

I förra årets lokalförsörjningsplan tog sig universitetets mål om att nå koldioxidneutralitet 

uttryck genom att i planens inriktning verkade för att reducera utsläpp, energiförbrukning och 

resursförbrukning genom att effektivisera energiförbrukning, optimera lokalnyttjande samt så 

långt som möjligt undvika nybyggnation. Detta perspektiv förstärks nu ytterligare genom 

beslutad Klimatfärdplan 2040 med målsättningen att SU skall vara koldioxidneutralt senast år 

2040.  

Ett särskilt stort fokus ligger också på att bromsa ökande hyreskostnader, som uppstår mycket 

till följd av att universitetet under perioden går in i de nya hyresavtalen i Albano. 

En effekt av dessa ökade kostnader är att även enhetshyran (universitetets interna 

hyressättningsmodell) ökar de närmaste åren - vilket får en stor negativ effekt på 

verksamheternas ekonomi. Detta, i kombination med att större delen av universitetet bedrivit 

såväl forskning som undervisning hemifrån det gånga året till följd av pandemin, har lett till 

en ökad kostnadsmedvetenhet hos institution/motsvarande kring lokaler och öppnar för en 

djupare dialog kring lokaloptimeringar – som ett led i att på sikt kunna minska 

lokalkostnaderna genom att frånträda mer lokalyta än vad som planeras i dagsläget.  

Nedan beskrivna mål för den strategiska lokalförsörjningen under kommande 

planeringsperiod har sin utgångspunkt i det som beskrivits ovan och innebär 

sammanfattningsvis att nu kända lokalbehov tas om hand, fler ändamålsenliga lokaler skapas, 

lokalstandarden punktvis höjs men att förhyrd kvadratmeteryta på sikt inte ökas och 

därigenom bromsas hyresutvecklingen. 

Konkretiserade mål under planeringsperioden 2021-2023  

 Universitetet skall under planeringsperioden 2021-2023 med utblick mot 2030 verka för:  

• en styrning mot stabila hyreskostnader 

• en optimering av lokalnyttjandet 

•  att reducera ökningen av universitetets utsläpp genom att minimera nybyggnation, 

(enbart om inga andra alternativ till att hantera lokalbehov finns – till exempel genom 

lokaleffektiviseringar eller nyttjande av vakanta lokaler i första hand)  

• att verksamheternas nu kända nuvarande och framtida lokalbehov, i så stor 

utsträckning som möjligt, omhändertas – utan att för den delen strida mot övriga 

punkter 
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• att en marginal med vakanta lokaler upprätthålls för att möjliggöra lokalanpassningar 

och -förändringar 

• att fler student- och forskarbostäder skapas   

Ovanstående punkter är intakta från förra årets lokalförsörjningsplan och är således 

fortfarande högst aktuella. Dock har vissa punkter (med anledning av den situation 

universitetet befinner sig i) fått ett ökat fokus i och med denna plan. 

Genomförande 

För att universitetet skall kunna verka för att uppnå målen kommer fortsatt fokus under denna 

planeringsperiod att ligga på att genomföra följande: 

Informella lärandemiljöer 

Studenternas informella lärandemiljöer utvecklas och utökas. Den långsiktiga ambitionen är 

att få till stånd en modernisering av Allhuset och om möjligt genom detta optimera 

lokalnyttjandet på centrala Frescati4 (det sistnämnda är tillkommande i denna plan på grund av 

ett ökat fokus på lokaloptimering).  

Student- och forskarbostäder 

Byggnader i Frescati Hage och Kräftriket som har identifierats som möjliga att omvandla till 

student- och forskarbostäder fortsätter att utredas i detta syfte. Detta påverkar inte 

hyreskostnaderna för universitetet eftersom hyran bärs av hyresgästerna själva. 

Underhåll 

Ett lågintensivt underhåll av befintligt byggnadsbestånd på centrala Frescati för att uppnå en 

godtagbar standard förordas, stora ombyggnationer bör undvikas.  

Avveckling av lokaler 

Tillfälliga lokaler (paviljonger) ska snarast avvecklas. 

Effekten av stora tillkommande avtal i Albano bromsas upp av uppsägningar väster om 

Roslagsvägen samt ett fortsatt avvecklande av kvarvarande paviljonger.  

Samordning och samlokalisering av verksamheter 

I första hand behålls större byggnadskomplex i syfte att kunna tillhandahålla större 

sammanhängande ytor inför institutionssamgåenden och samlokaliseringar. Nytt i denna plan 

är att se över möjligheterna till att samlokalisera verksamheter som idag finns lokaliserade 

utanför Frescati5.  

 

                                                      
4 Med begreppet centrala Frescati menas det geografiska området som sträcker sig från Frescati backe 

i öst, Södra husen i söder, Arrheniuslaboratorierna i norr och tunnelbanestationen Universitetet i väst. 

 
5 Med begreppet Frescati menas här det geografiska område som sträcker sig från Albano i söder till 

Bergianska trädgården i norr, det vill säga hela det större samlade campusområdet inom vilket 

merparten av universitetets verksamhet återfinns. 
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Nya förhyrningar 

En förändring i denna plan i jämförelse med tidigare är att den utredning som föreslogs för att 

utreda möjligheterna till att bygga en ny labblokal på Norra Frescati6 nu skjuts framåt till dess 

att effekterna av den ökade graden av lokaloptimering är kända. Nya förhyrningar kan istället 

bli aktuella för att lösa ovanstående punkt. Detta bör dock ske med stor restriktivitet och noga 

belysas, inte minst utifrån såväl ekonomiska som miljömässiga aspekter. 

Optimeringsprojekt 

En utökning av universitetsgemensamma projekt kopplade till lokaler, i likhet med central 

tentamen, centralt bokade lärosalar, övergripande lokaleffektiviseringsprojekt m.m. i syfte att 

optimera lokalyta. Ett ökat fokus kring detta, särskilt vad gäller åtgärder som i slutändan kan 

leda till minskade lokalkostnader, sker under kommande år (med fokus på åtgärder på både 

kort och lång sikt) med anledning av såväl en oro för ökad internhyra för 

institution/motsvarande, ett ökat miljöfokus samt en förmodad ökad digitalisering i kölvattnet 

av pandemin. 

Framtida lokalförändringar 

Att tillse att vakansgraden är i balans, i syfte att möjliggöra en ökad flexibilitet. Detta innebär 

att hitta en balansgång där, i och med en ökad lokaloptimering, vakanta lokaler inte sägs upp 

innan en analys av behovet är genomförd. Detta riskerar annars att leda till dyra och 

ineffektiva lösningar på längre sikt.   

Fördjupning genomförande 

Stockholms universitets strategiska lokalförsörjning handlar till syvende och sist om att 

säkerställa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler under överskådlig tid till samtliga 

verksamheter. 

I sin enklaste form handlar detta om att övergripande, genom flera skikt såsom exempelvis 

ekonomi och hållbarhet, analysera lokalbehov i relation till möjliga lokallösningar och utifrån 

detta förorda en långsiktig plan för universitetets hyresportfölj. 

Eftersom universitetets verksamhet är dynamisk så kommer alltid förändringar i lokalbehov 

att uppstå. Därför är det av vikt att ha en ajourhållen lokalförsörjningsplan över tid så att 

optimala förutsättningar ges till att planera ett så flexibelt lokalbestånd som möjligt som såväl 

medger anpassningar och för verksamheter att både växa och krympa. Särskilt gäller detta nu i 

och med tillträdet till Albano då förutsättningarna för fortsatt hantering av lokalbehov sätts i 

och med hur universitetet agerar, det vill säga vilka hyresavtal som sägs upp i kölvattnet av 

Albano och hur övriga lokalbehov planeras att hanteras framgent. 

De åtgärder som planeras och förordas under de närmaste åren syftar till att verka för att 

uppnå målen för lokalförsörjningen. Vad detta innebär mer konkret presenteras här nedan och 

i nästa kapitel knyts säcken ihop genom att konsekvenserna av föreslaget genomförande 

presenteras. 

                                                      
6 Norra Frescati är tillsammans med södra Frescati och Frescati backe de geografiska delområden som 

finns inom det som benämns centrala Frescati (se fotnot 4).  
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Informella lärandemiljöer 

I samband med att Albano tillträds sker ett stort tillskott av högst moderna informella 

lärandemiljöer. Samtidigt sker också en avveckling av Studentpalatset (som nyttjats av SU:s 

studenter tillsammans med flera andra lärosäten) för att bromsa de kraftigt ökande 

hyreskostnaderna. I Albano tillkommer ca 2 800 kvm för studieplatser. Vilket kan jämföras 

med att hela hyreskontraktet för Studentpalatset ligger på 3 329 kvm där SU nyttjat ca 50% 

vilket grovt räknat ger ca 1 650 kvm, inklusive areor som då inte är studieplatser utan kan vara 

korridorer, förråd m.m. 

För att även modernisera de informella lärandemiljöerna på centrala Frescati utvecklas 

eftersatta miljöer. Dessutom föreslås att ett större grepp tas i dialog med verksamhet och 

fastighetsägare kring Allhuset där det ligger nära till hands att fastigheten utvecklas med de 

informella lärandemiljöerna i åtanke. Allhuset har idag en otydlig funktion och ett inte särskilt 

effektivt nyttjande givet den centrala positionen på Frescati. Under 2021 har därför en ny 

process för projektbeskrivning i tidigt skede, behovsdialog, startats upp av 

Fastighetsavdelningen och Akademiska hus som ett pilotprojekt i syfte att klargöra Allhusets 

framtid och möjliga utveckling. Detta arbete fortsätter under planeringsperioden.    
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Student- och forskarbostäder 

I samband med att universitetet 

valde att nyttja tilläggsavtalet till 

Albano (se vidare under punkt 

Avveckling av lokaler) så pekades 

ett antal fastigheter ut som 

intressanta för att utveckla till 

student- och forskarbostäder i dialog 

med Akademiska hus (se bild 1). 

Under planeringsperioden 

intensifieras dialogen med 

Akademiska hus 

bostadsutvecklingssektion kring de 

lokaler som universitetet ämnar 

lämna som verksamhetslokaler. 

Även Botanicum (ca 5500 kvm) som 

SU sade upp och avflyttade under 

2018 utreds nu av Akademiska hus 

tillsammans med SU till framtida 

bostäder, dock är det enligt 

nuvarande föreslagna hyresnivåer 

och omfattning inte fördelaktigt för 

SU att teckna avtal eftersom det inte 

är intressant för SU att förhyra delar 

av gemensamhetsytor och 

undervisningsmiljöer inom den 

ordinarie lokalhyresportföljen för att 

få Akademiska hus affärsmodell för 

bostäder att gå ihop. Totalt skulle 

samtliga alternativ kunna ge ett 

hundratal bostäder i direkt 

anslutning till Frescati (då ej 

inkluderat Botanicum). 

Bild 1: Gul: Hus som pekats ut som lämpliga att anpassa till student- och forskarbostäder. 

Fastighetsägaren Akademiska hus har ansökt om planbesked för en ny detaljplan i Kräftriket, 

vilket har mottagits väl av Stockholms stad. Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätter 

för student-och forskarbostäder samt forsknings-och undervisningslokaler. Antalet bostäder 

beräknas för ca 150-200 studenter och forskare. I samband med att området förtätas föreslås 

att även tillvarata och stärka kultur-och naturvärden på platsen samt upprusta 

institutionsparken.  

I Akademiska hus utkast till utvecklingsplan för Frescati nämns också hårdgjorda ytor 

(parkeringar) som en framtida reserv för bostadsändamål. Detta bör dock inte vara 

universitetets första prioritering i fortsatt dialog med fastighetsägaren. Risken är att man 

annars bygger bort den sista expansionsmöjligheten för verksamhetslokaler på centrala 

Frescati och sätter långt framtida planering av campus i trångmål. Tilläggas ska att 

genomförbarheten för nybyggnation på parkeringsytor kräver vidare utredning – oavsett 

ändamål. 
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Underhåll 

Ett lågintensivt underhåll syftar till att i första hand fokusera på punktinsatser där så stor nytta 

kan uppnås till så liten kostnad som möjligt. Ett sådant konkret exempel kan vara att rusta upp 

hörsalar och andra undervisningsmiljöer succesivt genom att en underhållsplan upprättas och 

ajourhålls där punktinsatser utförs årligen. Detta prioriteras framför att genomföra fler 

storskaliga ombyggnationer av hela hus, om inte absolut nödvändigt, och utvärdering skall då 

i första hand ske när fastighetsägare uppmärksammar behov av stora insatser, till exempel 

stamrenoveringar eller dylikt. 

Avveckling av lokaler  

I nedanstående kartbilder (den vänstra speglar förhyrda lokaler 2018 och den högra hur läget 

ser ut årsskiftet 2023/2024 utifrån nu rådande planering och avtalstider) framgår tydligt dels 

hur Albano tillkommit under perioden och hur flertalet lokaler, särskilt väster om 

Roslagsvägen, frånträds.  

Den stora förutsättningen för att avveckla lokaler är att samtliga hus i Albano fullt ut har 

tillträtts till sommaren 2022. Detta har lett till att flertalet hyresavtal redan har sagts upp, och 

några ytterligare kommer att sägas upp tidigare än planerat, och universitetet undviker 

därigenom att stå med vakanta lokaler där inget behov föreligger. Frånträdandet av lokaler 

kommer att ske succesivt i samband med att flyttar från främst Frescati hage och Kräftriket 

sker samt beroende på hur löp- och uppsägningstider ser ut för respektive hyresavtal. 

Kontinuerlig dialog förs också med fastighetsägare kring möjligheten att tidigare frånträda 

lokaler –  när möjligheter uppstår. 
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Bild 2: Bild vänster; Förhyrda lokaler Frescati 2018. Bild höger; Scenario förhyrda lokaler under 

planeringsperioden (röda indikerar frånträdda hyresavtal jämfört med 2018). Observera att fler röda ytor kan 

tillkomma närmaste åren efter 2024 med anledning av att längre hyresavtal löper ut. 
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Uppsägningar väster om Roslagsvägen 

I samband med den förra lokalförsörjningsplanen så hade analysen av universitetets 

långsiktiga lokalbehov och slutliga tidplanerna för tillträden till de nya husen i Albano 

kommit så långt att universitetet till viss del kunde nyttja det så kallade tilläggsavtalet till 

Albanos hyresavtal, som innebar en möjlighet till att frånträda lokaler i förtid oavsett 

avtalstider.  

Detta innebar konkret att SU under våren 2020 meddelade Akademiska hus att följande avtal 

väster om Roslagsvägen skulle sägas upp och frånträdas vid angivet datum: 

Tabell 1: Uppsagda lokaler i och med tilläggsavtal till hyresavtal Albano. Delgavs Akademiska hus våren 2020. 

Fastighetsavdelningen jobbar nu med att i dialog med Akademiska hus avveckla lokalerna 

enligt ovan gällande frånträdesdatum. Totalt handlar det om en besparing om drygt 23 mnkr i 

årshyra under planeringsperioden i och med att lokalerna frånträds tidigare än vad 

ursprungligt hyresavtal medgav.  

De omfattningsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av dessa frånträden sammanfattas i 

nedanstående kartbild samt tabell (som bifogades beslut om nyttjande av tilläggsavtal, maj 

2020). 

  

Byggnadskod, Kontraktsreferens Area  
(LOA) 

Område Frånträde 

AB0058-003 (102755) 2967 Frescati Hage 2022-11-30 

AB0058-017 (102748+) 163 Frescati Hage 2021-11-30 

AB0058-017 (102749+) 230 Frescati Hage 2021-11-30 

AB0059-004 (A 0059-004-3101+) 1958 Kräftriket 2024-12-31 

AB0059-004 (100614+) 12 Kräftriket 2024-12-31 

AB0059-004 (A 0059 004-3003+) 38 Kräftriket 2024-12-31 

AB0059-026 (102421) 432 Kräftriket 2024-12-31 

AB0059-005 (102525) 2485 Kräftriket 2022-11-30 

AB0059-006 (102526) 2733 Kräftriket 2022-11-30 

AB0059-015 (102753) 1949 Kräftriket 2021-11-30 

AB0059-009 (100730) 217 Kräftriket 2020-12-31 

AB0059-010 (100913) 500 Kräftriket 2020-12-31 

Summa 13 684     
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Teckenförklaring 

Mörkblå: Kategori 1 hög risk (hus 

som ej påverkas av Albanoflyttar, 

fortsatt förhyrning) 

Ljusblå: Kategori 1 hög risk (på 

sikt vakanta lokaler dit verksamhet 

planeras, men osäkerhet råder 

gällande genomförbarheten) 

Röd: Kategori 2 mellan risk (hus 

dit ingen verksamhet är planerad, 

men som är avhängiga av att 

övriga flyttar är realiserbara). 

Undantag för 59:9 och 59:10 där 

tilläggsavtal nyttjas. 

Gul: Kategori 3 låg risk (hus som 

pekats ut som lämpliga att anpassa 

till student- och forskarbostäder) 

Observera att hus 58:8 och 58:9 

redan utgått då dessa frånträddes 

2019. Även 59:26 ingår i denna 

kategori, trots ej utpekad till 

bostäder. 

Svart: Ej förhyrt av SU alternativt 

redan anpassade till student- 

forskarbostäder 

 

Bild 3: Kategorisering av byggnader 

inför nyttjande av tilläggsavtal, våren 

2020. 
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 Årskostnad 2019 Årskostnad 2029 Totalkostnad 2019-
2029/plan. frånträde 

+ - 

Scenario 2022-2030– 
Förordat nyttjande av 
tilläggsavtal 

64 466 400 kr 41 678 749 kr  542 853 089 kr +Minskar hyreskostnaderna i 
förhållande till om avtal löper 
på, samtidigt som SU kan möta 
behov av verksamhetslokaler 
och bostäder (ökad flexibilitet) 

-Kan inte uteslutas 
att lokaler kommer 
stå vakanta en tid 
(särskilt kategori 
MELLAN). 

Varav:  
Riskkategori HÖG RISK 

36 024 728 kr 41 678 749 kr 426 688 603 kr   

Kategori MELLAN RISK 
(En förlängningsperiod) 

6 709 216 kr Sista avtal löper 
ut 2023 

25 937 372 kr   

Kategori LÅG RISK  21 732 456 kr Sista avtal löper 
ut 2024 

90 227 114 kr   

Tabell 2: Konsekvenser av olika alternativ inför beslut om nyttjande av tilläggsavtal utifrån våren 2020 gällande 

planeringsunderlag  

Som framgår av underlaget ovan så var det flera byggnader som fortsatt planerades att 

förhyras av SU. Detta grundades i att vakansgraden på centrala Frescati var mycket låg och att 

flera stora lokalbehov existerade – där inriktningen var att hantera dessa genom att nyttja 

befintliga lokaler. Det överlägset största lokalbehovet stod en flytt till Frescati från Kista för 

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) för (se Rektorsbeslut7). Totalt cirka 8 500 

kvm vilket motsvarar nästan en höghusdel i Södra huset. Då tilltänkta lokaler väster om 

Roslagsvägen inte passade DSV:s behov fullt ut studeras under planeringsperioden en ny 

förhyrning av hus 10 i Albano istället (se vidare under senare avsnitt Nya förhyrningar). 

Nu när flera av dessa lokalbehov har antigen hanteras eller utredning utifrån en förändrad 

inriktning påbörjats så har utfallet visat på att det nu är görbart att påbörja ett fullständigt 

frånträde från Frescati hage, och inte bara för vissa separata hyresavtal som var 

utgångspunkten i förra lokalförsörjningsplanen. Den kvarvarande kapaciteten för att möta 

lokalbehoven fokuseras istället till ett fåtal lokaler i Kräftriket.  

Bortsett från de lokaler i Frescati hage som redan är under uppsägning så planeras nu för att 

även hus 58:1, 2, 4-5 och 10 ska frånträdas. Då det långsiktiga behovet av dessa lokaler inte 

längre kan styrkas. 

 58:1 58:2 58:4 58:5 58:10 

Area (kvm) 4 956 1 430 1 111 1 022 1 005 

Nästa datum uppsägning 22-09-30 21-11-30 22-09-30 22-09-30 21-11-30 

Frånträde 23-06-30 22-11-30 23-06-30 23-06-30 22-11-30 

Förlänging (mån) 36 36 36 36 36 

Total kostnad (2021) 8 309 219 2 961 554 1 864 544 1 714 470 2 317 766 

Tabell 3: Tillkommande uppsägningar i Frescati hage 

Med de redan uppsagda avtalen för hus 58:3 och 17 inkluderade (enligt tilläggsavtalet), så 

innebär det att universitetet under 2021 senast fram till halvårsskiftet 2023 frånträder ca 

12 900 kvm i Frescati hage vilket på sikt ger en besparing om ca 22,5 mnkr i årshyra (2021 

års hyresnivå). Om avtalen sägs upp i tid (senast sista november 2021 och sista september 

2022) linjerar detta relativt väl med det verksamhetsbehov som finns, då sista verksamheterna 

                                                      

 
7

Inriktningsbeslut: Flytt av Institutionen för data- och systemvetenskap till Frescatiområdet (dnr SU FV 1.2.1-4758-20) 
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flyttar ut under sommaren/hösten 2022. Dialog förs även med Akademiska hus gällande 

möjligheten att tidigare frånträda vissa avtal för att på så vis undvika cirka ett halvårs tid med 

hyra för tomställda lokaler. 

För Kräftriket är det hus 59:4,5,6,15 och 26 som är under avveckling. Totalt ca 9 600 kvm till 

en årshyra om ca 16,6 mnkr.  

Totalt pågår och planeras för frånträde av ca 22 500 kvm till en årshyra om ca 39 mnkr väster 

om Roslagsvägen till och med 2024. Utöver dessa tillkommer också Frescati backe hus 4 

(centralverkstaden) samt Studentpalatset och Sveaplanshuset som frånträds senare delen av 

2021 med anledning av flyttar till Albano. Totalt ca 11 100 kvm till en årshyra om ca 25 

mnkr8. Paviljongerna redovisas enskilt i nästa avsnitt. 

Byggnad Byggnadsbenämning Total kostnad 
(2021) 

Kontraktsarea kvm 

AB0088 004 Frescati backe Hus 4, centralverkstad 1 075 438 602 

AB0125 001 Studentpalatset 7 528 468 3329 

AB1820 001 Sveaplanshuset 16 736 280 7200 

  25 340 186 11 131 

Tabell 4: Tillkommande uppsägningar övriga SU 

Sammanfattningsvis är följande lokaler sett totalt över SU under avveckling eller i slutfasen 

att sägas upp för frånträde inom de närmaste åren: 

Byggnad Byggnadsbenämning Total kostnad 
(2021) 

Kontraktsarea kvm 

AB0088 004 Frescati backe hus 4, centralverkstad 1 075 438 602 

AB0058 001 Frescati Hage hus 1 8 309 219 4956 

AB0058 017 Frescati Hage hus 17 273 368 163 

AB0058 017 Frescati Hage hus 17 387 100 230 

AB0058 002 Frescati Hage hus 2 2 961 554 1430 

AB0058 003 Frescati Hage hus 3 4 978 183 2967 

AB0058 004 Frescati Hage hus 4 1 864 544 1111 

AB0058 005 Frescati Hage hus 5 1 714 470 1022 

AB0058 010 Frescati Hage hus 10 (GE- labb) 2 317 766 1005 

AB0059 015 Kräftriket hus 15 3 268 497 1949 

AB0059 026 Kräftriket hus 26 604 657 432 

AB0059 004 Kräftriket hus 4 24 030 38 

AB0059 004 Kräftriket hus 4 2 666 191 1958 

AB0059 004 Kräftriket hus 4 7134 12 

AB0059 005 Kräftriket hus 5 4 798 649 2485 

AB0059 006 Kräftriket hus 6 5 273 610 2733 

                                                      
8 Observera att för Studentpalatset så avser detta SU:s kostnad för hyresavtalet mot Akademiska hus. 

Detta fördelas senare ut efter storlek på ett antal lärosäten som nyttjat lokalerna. SU:s faktiska 

kostnader omfattar därför inte hela hyreskostnaden. 
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AB0125 001 Studentpalatset 7 528 468 3329 

AB1820 001 Sveaplanshuset 16 736 280 7200 

  64 789 158 33 622 

Tabell 5: Hyresavtal under uppsägning eller som inom kort planeras att sägas upp 

Det innebär att drygt 33 000 kvm avvecklas (18 hyresavtal) till en årshyra (2021) om ca 65 

mnkr. I relation till detta så tillkommer under perioden Albanos hyresavtal för hus 1-4 vilket 

innebär en tillkommande årshyra på ca 130 mnkr. Således är inte de avgående 

hyreskostnaderna ens i närheten av att helt kompensera för de tillkommande kostnaderna. 

Eftersom antal avgående och tillkommande kvadratmetrar inte skiljer sig åt nämnvärt så står 

svaret främst att finna i att de avgående hyresavtalen är relativt ”billiga” i relation till Albano. 

Snittet kr/kvm för de hyresavtal som frånträds är ca 1900kr/kvm och för Albano ca 

3100kr/kvm.  

Förutom ovanstående hyresavtal så tillkommer också en kategori lokaler som är villkorade av 

att verksamheternas lokalbehov kan hanteras i övriga lokaler. Kring dessa pågår flera separata 

men samtidigt sammanflätade utredningar under planeringsperioden. 

Byggnad Byggnadsbenämning Total kostnad (2021) Kontraktsarea kvm 

AB0133 BPV Bloms paviljong 2 416 400 1117 

AB0059 007 Kräftriket hus 7 2 594 290 1309 

AB0059 008 Kräftriket hus 8 1 922 311 1020 

AB0274 NOD NOD 22 905 467 8508 

AB0274 NOD NOD 557 600 197 

AB0274 NOD NOD 606 869 215 

AB0274 NOD NOD 77 049 0 

AB0133 PAV Södra huset, pav E-F 1 622 571 670 

  32 702 557 13 036 

Tabell 6: Ytterligare hyresavtal som kan bli aktuella för uppsägning beroende på utfall av föreslagna åtgärder 

Kvarvarande lokaler i Kräftriket för att kunna hantera övriga befintliga och kommande 

lokalbehov är: 59:2, 59:3, 59:24, 59:7 och 59:8 där hus 7 och 8 ligger närmast till hands att 

säga upp om det under planeringsperioden visar sig möjligt att säga upp ytterligare lokaler 

genom att lokalbehoven förändras och vakansgraden kan upprätthållas på annat sätt – till 

exempel genom en ökad lokaleffektivisering. Beroende på utfall och lokalbehov är även 59:2 

aktuellt, men kvarstår tillsvidare tills behovet är klargjort. Om detta är genomförbart skulle det 

innebära att, förutom att ovanstående lokaler avvecklas, så kvarstår och anpassas främst hus 

59:3 och 59:24 enligt de lokalbehov som behöver hanteras. 

Ca 33 mnkr i årshyra skulle besparingen bli och omfatta ca 13 000 kvm om paviljongerna, hus 

59:7 och 59:8 i Kräftriket samt NOD också skulle avvecklas. Detta kan då ställas i relation till 

att hus 59:2, 59:3, 59:24 samt Hus 10 Albano och lokalkontoret på Frescati behålls samt 

tillkommer (se vidare punkt Nya förhyrningar). Dessa bedöms tillsammans kosta 15 mnkr 

(Kräftriket) + ca 23 mnkr (hus 10 och lokalkontoret), således ca 38 mnkr i årshyra och omfatta 

en kvarstående förhyrning och nyförhyrning om ca 7 000 kvm (Kräftriket) + 6 000 kvm (hus 

10 samt lokalkontoret), också det ca 13 000 kvm.  
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Sammanfattningsvis bedöms alltså följande utveckling givet att lokalbehov kan hanteras 

enligt plan:  

Avveckling lokaler:  

Beslut/beslut i närtid  
(Sveaplan, Studentpalatset, Frescati hage, Kräftriket, 
Centralverkstan m.fl.)  

Avgående/tillkommande 
kostnad (årshyra 2021 års nivå) 

Ca 33 000 kvm      -ca 66 mnkr 

Ej beslut, men planering pågår  
(paviljonger, NOD, 59:7,8) 

Ca 13 000 kvm      -ca 33 mnkr 

  

Tillkommande lokaler  
(nya förhyrningar, hus 10, lokalkontor)  

 

Ca 6 000 kvm     +ca 23 mnkr 

Kvarstående lokaler väster om Roslagsvägen* 
(hus 59:2**,3,24) 

Ca 5 500-7 000 kvm        +ca 10-15 mnkr 

- ca 33 000 till 34 500 kvm      - ca 61 till 66 mnkr 

Tabell 7: Sammanfattning avveckling av lokaler samt planerade övriga förhyrningar väster om Roslagsvägen inkl. 

nya förhyrningar. *inkl. till exempel Wallenberglabb där verksamhet redan sitter och ingen flytt planeras **59:2 

ev. också aktuell för uppsägning. 

Totalt skulle detta ge ca 46 000 kvm i avvecklade lokaler till en årshyra om ca 99 mnkr. 

Inkluderat det eventuella behov som kvarstår av lokaler i Kräftriket och nya förhyrningar,  det 

vill säga att ca 5 500-7 000 kvm fortsätter förhyras i Kräftriket och 6 000 kvm tillkommer som 

nya lokaler till en total årshyra om ca 38 mnkr ger en nettobesparing om ca 61 mnkr i årshyra. 

Observera att Albano hus 1-4 ej ingår i denna sammanställning och inte heller andra mindre 

lokalförändringar och eventuella omförhandlingar m.m. som kan påverka hyresutvecklingen. 

Syftet här är enbart att belysa den totala mängden lokaler som planeras avvecklas och att det i 

och med detta också finns en annan sida som förutsätter fortsatta förhyrningar av vissa lokaler 

för att SU ska kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler på sikt.  

Den vakans som efter detta finns kvar i Kräftriket tillsammans med de få vakanta lokalerna på 

centrala Frescati skulle innebära att universitetet har en vakansgrad på cirka 1-1,5%, vilket i 

en nationell jämförelse är mycket lågt. För att motverka att universitetet i närtid igen hamnar i 

en sits där dyra nödlösningar krävs för att hantera akuta lokalbehov (till exempel fler 

paviljonger) så är det därför av vikt att arbetet med lokaleffektivisering (se separat punkt) 

resulterar i att mer yta tomställs på centrala Frescati och att denna noga analyseras utifrån 

SU:s samlade lokalbehov innan något beslut tas om att säga upp mer lokaler.  

Paviljongerna  

Vad gäller de tillfälliga lokaler som universitetet hyr så har en succesiv avveckling av dessa 

skett de senaste åren. 2018 hyrde universitetet totalt 5 stycken paviljonger (5 hyresavtal) med 

en total area om 3660 kvm till en årshyra om ca 9 mnkr. Under 2021 kvarstår 3 paviljonger 

(Bloms paviljong samt paviljong E-F och C-D – varav den sistnämnda är under avveckling) 

om totalt 2482 kvm till en årshyra om ca 5,2 mnkr. Efter 2021 kommer således två 
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paviljonger att kvarstå där planering nu pågår för hur även dessa skall avvecklas. Således har 

avvecklandet av paviljonger hittills gett en kostnadsbesparing om ca 3,7 mnkr/år (ca 42%). 

Tillfälliga lokaler är, som namnet antyder, tillfälliga. Det finns en bortre tidsgräns (max 

5+5+5 år i dagsläget) vid vilket lokalen behöver helt avvecklas och marken återställas9. Detta 

tillsammans med att lokalerna ofta är dyra att hyra ger ett starkt incitament att så snart som 

möjligt finna permanenta lösningar för den verksamhet som nyttjar lokalerna. Möjlig 

bygglovsperiod för kvarvarande lokaler sträcker sig som längst till perioden mellan 2026 och 

2029 beroende på paviljong. Dock bör man vara uppmärksam på att inga garantier kan lämnas 

på att en ytterligare förlängningsperiod godkänns. Detta är också något som bidrar till behovet 

av att finna permanenta lösningar för kvarvarande paviljonger under nuvarande 

planeringsperiod.  

Namn Inst/motsvarande Start datum Perod 
förlän
g. år 

F.r.om 
förlängt 

T.om. med 
förlängt 

15 år från start 
datum 

Pav CD (Södra huset)   Vakant (avvecklas) 2011-06-30 5 2016-06-30 2021-06-30 2026-06-30 

Pav EF (Södra huset):   Inst. för Språkdid. 2017-09-25 5 2017-09-25  2022-09-25 2027-09-25 

Bloms Pav Förvaltning 2014-12-31 5 2019-07-18 2024-12-31 2029-12-31 

Tabell 8: Förteckning över tillfälliga lokaler 

Det senaste året har paviljong C-D tomställts och är under avveckling i och med att nya 

lokaler har anpassats åt Ekonomiavdelningen i Södra huset A, som en del av en större 

anpassning av A-huset.  

För paviljong E-F pågår under 2021 en utredning kring ett institutionssammangående av 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) och 

Institutionen för språkdidaktik (ISD), där de sistnämnda bland annat hyr lokalerna i paviljong 

E-F. Målsättningen med utredningen är att även samlokalisera den nya institutionen rent 

geografiskt. Då HSD och MND idag sitter i NPQ-huset, där det finns en viss andel vakanta 

lokaler, så är inriktningen att utreda möjligheterna till att flytta ISD dit. Detta förutsätter dock 

mest troligt att en ny förhyrning behöver göras av Akademiska hus nuvarande lokalkontor i 

anslutning till NPQ-huset. Akademiska hus håller för närvarande på att planera en flytt till 

Kräftriket och förmodligen kommer lokalerna att stå vakanta från och med årsskiftet 

2021/2022. Detta skulle innebära att universitetet behöver teckna ett nytt avtal om ca 500 kvm 

till en bedömd kostnad om ca 1-1,5 mnkr/år, vilket ändå skulle innebära en kostnadsbesparing 

då paviljong E-F har en årshyra om ca 1,6 mnkr. Vidare utredning kring genomförbarheten 

kommer att fortsätta under planeringsperioden när verksamheten blivit mer specifika kring 

vilka lokalbehov som föreligger. 

                                                      
9 Giltighetstiden för tidsbegränsade bygglov har varierat över tiden. Före 1 januari 2008 var maxtiden 

20 år, mellan 1 januari 2008 och 30 juni 2014 var maxtiden tio år. Det finns inga 

övergångsbestämmelser för tidsbegränsade bygglov vilket innebär att kommunen ska pröva en ansökan 

om förlängning av tiden för tidsbegränsat bygglov utifrån de nu gällande reglerna, oavsett när ansökan 

inkom. Det innebär att ett bygglovsbeslut för tillfällig åtgärd taget innan 1 januari 2008, inte får 

förlängas till mer än totalt 15 år. Ett tidsbegränsat bygglov som har beslutats med regler som gällde 

mellan 1 januari 2008 och 30 juni 2014 kan förlängas till totalt 15 år. (jfr prop. 2013/14:59 sid. 30). 

Källa: Boverket 
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För Bloms paviljong har planeringen kring en permanent lösning inte kommit lika långt. Detta 

har dels att göra med att Bloms paviljong har den längsta kvarstående bygglovstiden och att 

lokalerna nyligen har anpassats för Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd samt 

Kommunikationsavdelningen under 2020, då en omorganisation genomfördes. Under 

nuvarande planeringsperiod kommer därför planering att fortgå. Detta innebär för tillfället att 

tillräcklig yta för att möta behovet fortsatt förhyrs i Kräftriket. Om tillräckligt mycket yta kan 

frigöras i och med det lokaleffektiviseringsprojekt som nu sker finns förhoppningsvis också 

en förutsättning att inrymma verksamheten i en sådan yta och därmed uppstår eventuellt 

möjligheten att säga upp ytterligare lokaler. 

Byggnad Byggnadsbenämning Total kostnad (2021) kr Kontraktsarea kvm 

AB0133 BPV Bloms paviljong 2 416 400 1117 

AB0133 PAV Södra huset, pav E-F 1 622 571 670 

Tabell 9: Kvarstående paviljonger under planering för avveckling 

Om det är genomförbart att avveckla kvarstående paviljonger under planeringsperioden och 

inrymma verksamheterna i redan förhyrda lokaler så skulle detta innebära en ytterligare 

besparing om ca 4 mnkr i årshyra på sikt.  

 

Samordning och samlokalisering av verksamheter 

Att kunna tillhandahålla större sammanhängande ytor inför institutionssamgåenden och 

samlokaliseringar har varit svårt att uppnå då vakansgraden i de större byggnadskomplexen 

har varit nästintill obefintlig (se vidare under punkt Optimeringsprojekt).  

Tillträdet till Albano gör att verksamheter som flyttar dit kan samlokaliseras bättre än tidigare 

och att viss vakans uppstår på centrala Frescati som för första gången på länge möjliggör för 

verksamheter att samlokaliseras där. Det gör också att flera stora vakanser uppstår där vissa av 

dessa lokaler kan nyttjas till att flytta in verksamheter till Frescati från övriga delar av staden. 

Ett sådant konkret exempel är Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) där 

utredning om möjlig flytt till Frescati pågår. Givet DSV:s lokalbehov kommer dock inte 

befintliga lokaler att vara ändamålsenliga, varför en ny förhyrning av hus 10 i Albano utreds 

(se punkt Nya förhyrningar).  

Även Institutionen för Asien-Mellanöstern- och Turkietstudier (AMT), som blir den enda 

kvarvarade verksamheten i Kräftriket efter 2022, har nu möjlighet att beredas plats i Södra 

huset. Vilket gör att hus 59:4 och 59:26 i Kräftriket kan avvecklas, förhoppningsvis tidigare 

än beräknat (senast slutet av 2024 då hyresavtalet löper ut). En flytt av AMT skulle innebära 

en besparing såväl för institutionen, som idag hyr väldigt ineffektiva och ej ändamålsenliga 

lokaler, som för SU som helhet. 

Samlokalisering planeras även av lärarutbildningen i form av Institutionen för de 

humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Institutionen för 

matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) och Institutionen för 

språkdidaktik (ISD) i och med att tre institutioner blir en i slutet av 2021. Inriktningen är att 

HSD och MND som idag sitter i NPQ-huset ska sitta kvar och om möjligt flytta ISD:s 

kontorsverksamhet från Södra huset dit.  
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Att flytta ISD skulle inte bara lösa samlokaliseringen för den nya institutionen utan skulle 

också innebära att paviljong E-F kan avvecklas (se vidare under ovanstående punkt 

Paviljonger) och att yta frigörs i Södra huset för att lösa övriga lokalbehov där. 

Nya förhyrningar 

I tidigare lokalförsörjningsplaner har en möjlig ny förhyrning nämnts på Norra Frescati, det 

vill säga en ny labbyggnad. Detta för att ta höjd för labbkapacitet när stora byggnadskomplex 

som till exempel Arrhenius A-C når sin tekniska livslängd och behöver avlastas. 

Dialog har förts med Akademiska hus och en grov uppskattning gör gällande att det skulle 

kunna gå att inplacera en ny byggnad på den stora parkeringsytan på norra Frescati. 

Effektivast hade dock varit att fortsätta bygga på Geohuset över den yta där Frescatihallen står 

idag. Det förutsätter dock att idrottshallen kan förläggas någon annanstans, vilket inte bedöms 

vara görbart i dagsläget. Tanken med en nybyggnation var då att avlasta framförallt Arrhenius 

A-C, som redan idag har svårt att mäkta med fler ventilationskrävande ombyggnationer och 

där fläktar, schakt m.m. i många fall nyttjas till nuvarande maxkapacitet. 

Flera verksamheter befinner sig nu i ett läge där, givet det pressade ekonomiska läget, allt fler 

lokaler sägs upp (interna upplåtelser). Detta har under det senaste året föranlett att för tillfället 

finns för första gången på många år en andel vakanta lokaler (labb, kontor och förrådsytor) i 

de större komplexen på norra Frescati. Detta gör att en uppstart av utredning kring ny 

labbyggnad skjuts framåt och kan komma att aktualiseras i kommande 

lokalförsörjningsplaner.  

Då det kan bli aktuellt med en ny förhyrning av hus 10 i Albano (se vidare under punkt 

Samordning och samlokalisering av verksamheter) blir det också svårt att motivera fler nya 

förhyrningar på sikt, utifrån resurshushållningsperspektivet. Nybyggnation är både dyrt, vilket 

leder till ökade kostnader, samt att det optimalaste utifrån miljöperspektivet är den byggnad 

som inte byggs. För DSV:s lokalbehov har det dock inte varit aktuellt med att nyttja befintliga 

lokaler i till exempel Kräftriket, varför hus 10 kvarstår som det enda alternativet i någorlunda 

närtid givet att SU verkligen ska gå vidare med en flytt. 

Även om hus 10 får en högre kostnad per kvadratmeter än nuvarande lokaler i NOD-kvarteret 

i Kista (ca 2 600kr/kvm mot bedömd kostnad i Albano 3 500kr/kvm) så blir den förhyrda ytan 

ca 1 800 kvm mindre. Det gör att hyreskostnaderna blir i samma härad 20-25 mnkr per år. 

Men då har inte hänsyn tagits till de investeringskostnader som tillkommer i och med en 

nybyggnation. Inte heller övriga kostnader såsom flytt eller perioder av dubbelhyra. Detta är 

mycket svårt att prognostisera i dagsläget10.  

Den förstudie som gjorts under vår/sommar 2021 visar på att hus 10 inte kommer att inrymma 

DSV:s lokalbehov och att undervisningsbehovet endast delvis går att inrymma i övriga 

undervisningslokaler i Albano. Därför är det vid beslut om fortsättning med hus 10 även 

aktuellt att inräkna hus 3 i Kräftriket för att kunna hantera lokalbehovet i sin helhet. Det skulle 

innebära en fortsatt förhyrning av hus 3 till en kostnad av ca 7,4 mnkr per år. Dock skall 

tilläggas att detta också skulle innebära att övre plan i hus 3 skulle kunna nyttjas för att lösa 

några av de kvarvarande lokalbehoven på Frescati och nedre plan för att hantera kvarstående 

                                                      
10 med några av de senaste större ny- och ombyggnationerna som referens (15 000 kr/kvm) skulle detta 

innebära en kostnad om minst 80 mnkr för hus 10 bara i projektkostnader. Detta är högst preliminärt 

och skall inte tas som något vedertaget underlag. 
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behov som inte ryms i hus 10. Observera att inga kostnader för anpassningar av hus 3 då 

ingår. Totalt för hus 10 Albano och hus 3 Kräftriket hamnar då årshyran på ca 30 mnkr mot 

dagens 22 mnkr i NOD – och då är inte investeringskostnader inkluderade.  

En byggnation av hus 10 med medföljande behov att behålla hus 3 i Kräftriket kommer 

således att påverka ekonomin negativt och leda till ökade fastighetskostnader för universitetet 

som helhet. Detta bör tas i åtanke när beslut om fortsättning tas kring om universitetet ska gå 

vidare med hus 10 eller ej. Ett beslut om flytt av DSV till Frescati bör grunda sig i ett mycket 

starkt och långsiktigt verksamhetsstrategiskt behov av att flytta verksamheten till Frescati då 

inget rent lokalstrategiskt behov föreligger. Dessutom behöver det självklart vara av intresse 

för verksamheten att kunna dela upp sig på två byggnader, något som inte är fallet i nuvarande 

lokaler. 

Det kan också krävas en ny förhyrning av Akademiska hus lokalkontor intill NPQ-huset för 

att lösa samlokaliseringen av lärarutbildningen (HSD, MND och ISD). Detta skulle innebära 

att universitetet behöver teckna ett nytt avtal om ca 500 kvm till en bedömd kostnad om ca 1-

1,5 mnkr/år, vilket ändå skulle innebära en kostnadsbesparing då paviljong E-F har en årshyra 

om ca 1,6 mnkr (från vilket ISD i sådana fall flyttar). Observera att det även här kan 

tillkomma projektkostnader om anpassningar behöver genomföras (för mer information om 

bakgrunden se vidare under punkt Avveckling lokaler).  

Optimeringsprojekt  

I kölvattnet av pandemin och med anledning av det pressade ekonomiska läget för många 

verksamheter så finns det all anledning att intensifiera arbetet med lokaloptimeringsfrågor. Att 

nyttja befintliga lokaler så effektivt som möjligt är även en kärnfråga för det lärosäte som vill 

minska sitt klimatavtryck.  

Bedömningen är att det idag finns en del lokaler som utnyttjas lite men som fortfarande hyrs 

av verksamhet av ”gammal vana” trots att behoven inte finns. Detta kan nu komma att ändras 

i och med ett förändrat beteende (bland annat en ökad andel distansarbete) med anledning av 

pandemin samt inte minst genom den ansträngda ekonomiska sitsen, som tvingar 

verksamheter att utvärdera om det är värt att fortsätta hyra lokaler som har en låg 

nyttjandegrad. 

Att konkret arbeta med frågan kan handla om att initiera projekt som ökar förmågan att arbeta 

med lokaloptimering, till exempel genom att digitalisera fastighetsbeståndet vilket ger ett 

bättre statistiskt underlag kring hur väl lokaler nyttjas till att understödja enskilda 

verksamheter i behovsdialoger kring hur dem kan effektivisera sina hyrda ytor, eller att ändra 

i det interna regelverket eller införa specifika nyckeltal för lokalnyttjande. Detta är exempel på 

hur universitetet kan jobba med frågan på lång sikt.  

På kort sikt handlar det snarare om att forum skapas för att diskutera möjlig lokaloptimering i 

kölvattnet av de uppsägningar (av interna upplåtelser, inte hyresavtal) som skett under det 

senaste året och de redan vakanta lokaler som finns tillgängliga. För att på så sätt hitta 

kreativa lösningar på hur universitetet kan agera kring de vakanta lokalerna här och nu. 

Även om detta kanske inte i närtid leder till att tusentals kvadratmetrar ytterligare kan sägas 

upp så är förhoppningen att det åtminstone ska leda till att framtida behov kan hanteras mer 

flexibelt i befintliga lokaler än tidigare, då det nästan uteslutande hittills har handlat om att 

tillskapa mer yta för verksamheterna. 
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Viktigt att påpeka är att arbetet med lokaloptimering inte får leda till en försämring som i att 

verksamheter pressar ihop sig för att spara in hyreskostnader. Därför behöver SU jobba vidare 

med frågan metodiskt och analytiskt, precis som i fallet med att analysera vilka hyresavtal 

som skall sägas upp eller ej. 

Framtida lokalförändringar  

Lokalförsörjningen behöver tillse att vakansgraden är i balans, i syfte att möjliggöra en ökad 

flexibilitet. Detta innebär att hitta en balansgång där, i och med en ökad lokaleffektivisering, 

vakanta lokaler inte sägs upp innan en analys av behovet är genomförd. Detta riskerar annars 

att leda till dyra och ineffektiva lösningar på längre sikt, till exempel att fler paviljonger 

behövs. Samtidigt kan inte andelen lediga lokaler stå för en alltför stor andel av 

lokalinnehavet. Detta innebär att SU behöver betala hyra för tomma lokaler samt att detta 

direkt påverkar enhetshyran som då höjs för enskild verksamhet i och med att samtliga 

institutioner/motsvarande behöver dela på kostnaden för vakanta lokaler.   

Vakansgraden kommer under planeringsperioden att öka upp till som mest ca 7-8% för att 

inom några år fortsatt vara nere på dagens låga nivåer totalt sett, det vill säga ca 1-1,5% lediga 

lokaler (se punkt Avveckling lokaler). Det baseras på att de hyresavtal som planeras sägas upp 

verkställs och att lokalbehoven kan omhändertas såsom föreslås under punkterna i detta 

avsnitt. Och att det under en övergångsperiod kommer att finnas lediga lokaler i avvaktan på 

att hyresavtal löper ut som tillfälligt påverkar vakansgraden.  

I normalfallet skulle en vakansgrad på 1-1,5% anses som alldeles för låg och inte ge möjlighet 

till någon flexibilitet i lokalbeståndet. Men med anledning av det prekära ekonomiska läget 

och då inte minst verksamheternas oro över den ökande hyran, så är det mycket viktigt att 

andelen vakanta lokaler kan minimeras på ett effektivt sätt. Här gäller att genom analys och 

planering av lokaler hitta den optimalaste balansen mellan att ha flexibilitet att möta framtida 

lokalbehov samtidigt som inte för många kvadratmetrar tomma lokaler kvarstår på ”fel ställe” 

eller i ”fel sorts” lokaler. 

Dessutom förstärks detta ytterligare i och med pandemin och det arbete kring lokaloptimering 

som påbörjats. Här finns troligtvis större möjligheter än någonsin tidigare att ta ett samlat 

grepp kring hur lokalerna verkligen nyttjas och hur detta skulle kunna effektiviseras. Till 

exempel genom delade kontor, ökad digitalisering, överenskommelse kring nyckeltal för 

lokalnyttjande m.m. Förhoppningsvis kan det leda till att framtida lokalbehov hos en enstaka 

institution/motsvarande kan hanteras inom redan förhyrda lokaler. 

I nuläget planeras också för flera omflyttar vilket gör situationen mer lätthanterlig än på länge 

på centrala Frescati, särskilt i Södra husen. Under planeringsperioden bedöms det finnas 

tillräckligt med lediga lokaler för att hantera behoven. Detta förutsätter dock att vissa andra 

behov kan hanteras såsom planerat, till exempel en utflytt av ISD till NPQ-huset. 

Samma spelrum gäller dock inte labbverksamheten på norra Frescati, särskilt i hus A-C, det 

vill säga sådana sammanhållna volymer av lediga lokaler som motsvarar en hel korridor eller 

våningsplan likt i Södra husen. En viss vakans uppstår dock det närmaste året då verksamheter 

under första halvåret (2021) sagt upp interna upplåtelser om totalt ca 700 kvm i hus A-C och i 

Kemiska övningslaboratoriet (KÖL). Denna kommande vakans fördelar sig på flera 

våningsplan i olika kluster. Tillsammans med redan befintliga vakanta lokaler rör det sig 

därför om cirka 1 600 kvm på sikt (en stor del av ytan består dock av förrådsutrymmen). Detta 
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får anses som en tillgång som genom en god planering kan möjliggöra för att hantera framtida 

lokalbehov.  

Viktigt att påpeka är att när väl universitetet har frånträtt en lokal finns ingen garanti att denna 

kommer att finns tillgänglig att hyra igen. Ingen fastighetsägare kommer att vilja stå med 

tomma lokaler under överskådlig tid, utan då kommer med största sannolikhet en annan 

strategi tillämpas, till exempel att sälja av fastigheter där någon annan tar vid och 

vidareutvecklar med en annan inriktning än högskolelokaler. Därför är det av vikt att en 

noggrann analys görs innan hyresavtal sägs upp – även om det kan verka lockande att snabbt 

frånträda lokaler för att göra snabba besparingar.   

 

Konsekvenser 

Som förklarats tidigare i denna plan så ligger ett särskilt fokus under planeringsperioden på 

resurshushållning som tar sitt uttryck i de mål som upprättats. 

För att verka för dessa mål föreslås följande genomförande (punktvis redogjort för mer i detalj 

i förra kapitlet) och som tillfogas mer konkreta åtgärder för utförande i sista kapitlet;  

• Informella lärandemiljöer utvecklas och utökas 

• Fler student- och forskarbostäder tillskapas 

• Ett lågintensivt underhåll 

• En avveckling av lokaler fortsätter under planeringsperioden 

• En samordning och samlokalisering av verksamheter möjliggörs  

• Nya förhyrningar genomförs med stor restriktivitet 

• Optimeringsprojekt initieras och intensifieras under planeringsperioden 

• Framtida lokalförändringar möjliggörs genom en bibehållen vakansgrad i rätt lägen 

 

Målen och framförallt genomförandet för att verka för dessa kommer otvivelaktigt att få 

konsekvenser. Dessa konsekvenser med därefter mer specificerade åtgärder (se nästa kapitel) 

sammanfattar årets lokalförsörjningsplan. 

Lokal- och verksamhetsmässiga konsekvenser 

Först och främst är det på sin plats för ett förtydligande kring lokalbeståndet väster om 

Roslagsvägen. Det har tidigare förekommit uppgifter om att samtliga lokaler i Frescati hage 

och Kräftriket skulle komma att avvecklas som en följd av tillträdet till Albano. Det är med 

dagens kända lokalbehov och lokalbestånd i åtanke inte fullt ut realiserbart. 

Ett föreslaget genomförande kommer att påverka såväl hyresportföljen, det vill säga antalet 

hyresavtal med till dessa kopplade kostnader, samt självklart också flera av de verksamheter 

som nyttjar lokalerna idag.  
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Större lokalförändringar 

Vad gäller själva lokalbeståndet så kommer genomförandet att innebära att Stockholms 

universitets geografi markant förändras de kommande åren. Lokalbeståndet blir mer fokuserat 

än någonsin tidigare till Frescati och Albano och större byggnadskomplex. Så kallade 

”satelliter” som Studentpalatset, Sveaplan och NOD har eller kommer troligtvis att avvecklas 

och även hela områden, som Frescati hage och Kräftriket, kommer under slutet av 

planeringsperioden att vara helt, eller delvis helt, tomt på SU-verksamhet (bortsett från 

student- och forskarbostäder samt några få verksamhetslokaler). Dessutom skulle detta leda 

till att det förhyrda beståndet skulle vara helt av permanent karaktär, det vill säga att SU inte 

längre hyr lokaler i paviljonger och att åldern på dem förhyrda lokalerna föryngras kraftigt. 

Ett orosmoln finns dock kring åldern på de äldsta labbyggnaderna, framförallt Arrhenius A-C 

och dess tekniska kapacitet över tid. Detta kommer att behöva återaktualiseras i kommande 

lokalförsörjningsplaner. 

En katalysator för att avveckla först och främst hela Frescati hage och flertalet avtal i 

Kräftriket är att inriktningen i tidigare lokalförsörjningsplan – att nyttja befintliga lokaler för 

att hantera kända lokalbehov - åsidosätts för universitetets största lokalbehov. DSV, som är en 

av universitetets största institutioner, planerades initialt till befintliga lokaler i Kräftriket men 

Fastighetsavdelningen har därefter fått det klarlagt att om en flytt av DSV ska bli aktuell så 

behöver detta ske till lokaler och miljöer som håller samma standard som dagens i NOD-

kvarteret, även om det kan strida mot inriktningen resurshushållning. Detta då en flytt av DSV 

till Frescati har setts som en mycket viktig strategisk fråga. Det innebär att alternativet som 

kvarstår är att utreda möjligheten att inrymma DSV i hus 10 i Albano, det vill säga ett hus 

som ännu inte är byggt men som Akademiska hus tidigare uppvaktat SU kring. En första 

förstudie ger dock att ytterligare lokaler utöver hus 10 kommer att behövas för att möta det 

totala lokalbehovet. Ett förslag har därför varit att avvakta med en uppsägning av hus 59:3 i 

Kräftriket, då denna byggnad fyller många av de funktioner som inte ryms i hus 10. Hus 59:3 

med tillhörande hus 59:24 skulle då också kunna nyttjas till att möta några av de lokalbehov 

som uppstår på centrala Frescati, till exempel paviljongerna. Vidare utredning av frågan 

föreslås därför i närtid. 

Förutom hus 10 i Albano som ett möjligt tillskott så kan en mindre förhyrning bli aktuell i 

anslutning till Arrhenius NPQ-huset för att hantera samlokaliseringen av den nya institutionen 

kopplat till lärarutbildningen. Denna förhyrning är dock marginell i förhållande till hus 10. 
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Avveckling lokaler:  

Beslut/beslut i närtid  
(Sveaplan, Studentpalatset, Frescati hage, Kräftriket, 
Centralverkstan m.fl.)  

Avgående/tillkommande 
kostnad (årshyra 2021 års nivå) 

Ca 33 000 kvm      -ca 66 mnkr 

Ej beslut, men planering pågår  
(paviljonger, NOD, 59:7,8) 

Ca 13 000 kvm      -ca 33 mnkr 

  

Tillkommande lokaler  
(nya förhyrningar, hus 10, lokalkontor)  

 

Ca 6 000 kvm     +ca 23 mnkr 

Kvarstående lokaler väster om Roslagsvägen* 
(hus 59:2**,3,24) 

Ca 5 500-7 000 kvm        +ca 10-15 mnkr 

- ca 33 000 till 34 500 kvm      - ca 61 till 66 mnkr 

Tabell 7: Sammanfattning avveckling av lokaler samt planerade övriga förhyrningar väster om Roslagsvägen inkl. 

nya förhyrningar. *inkl. till exempel Wallenberglabb där verksamhet redan sitter och ingen flytt planeras **59:2 

ev. också aktuell för uppsägning beroende på utfall av hanteringen av övriga lokalbehov. 

Sammanfattningsvis pekar denna lokalförsörjningsplan mot att universitetet kommer att 

avveckla runt 46 000 kvm förhyrd yta, men samtidigt hyra in ca 6 000 kvm ytterligare och 

fortsatt förhyra ca 5 500-7 000 kvm väster om Roslagsvägen. Nettoeffekten blir således att 

med tillkommande avtal i Albano så kommer universitetet att ligga relativt stabilt kring ca 

300 000 kvm över tid.  
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Bild 4: Blåa: Byggnader där SU har hyresavtal. Röda: Avgående hyresavtal enligt scenario. Bild vänster: 

Förhyrda lokaler 2018. Bild höger: Scenario lägesbild förhyrda lokaler 2030 enligt inriktning till 

lokalförsörjningsplan. Observera att flera fortlöpande avtal är utanför denna kartbild, till exempel Askö, Tarfala, 

Filmhuset samt Garnisonen. 

 

Verksamheter som påverkas 

Enligt föreslaget genomförande skulle detta innebära att de flesta av SU:s verksamheter inte 

påverkas nämnvärt, bortsett från en ökad internhyra med anledning av Albano.  

För några kommer dock denna inriktning att få stora konsekvenser. Det handlar främst om 

(verksamheter som flyttar till Albano exkluderat då detta redogjorts för i tidigare planer); 

• Asien-Mellanöstern och Turkietstudier (AMT) som planeras flytta från Kräftriket till 

Södra huset. Då AMT sitter i mycket ineffektiva lokaler i dagsläget så skulle en flytt 

innebära en hyresbesparing för verksamheten (och även för SU som helhet som kan 

frånträda mer lokalyta) om flera miljoner kronor per år och dessutom att 
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verksamheten kan sitta i fullt ut tillgänglighetsanpassade lokaler närmare övriga 

verksamheter inom samma fakultet. 

 

• Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) och 

Institutionen för språkdidaktiks (ISD) samlokalisering till Norra Frescati kan komma 

att innebära att samtliga institutioner behöver genomföra flyttar och anpassningar för 

att optimera lokalnyttjandet för den nya institutionen som helhet. 

 

• Institutionen för Data- och systemvetenskap (DSV) som vid en flytt till Frescati skulle 

samlokaliseras med övriga verksamheter. Det kan ge utrymme för lokaleffektivisering 

i och med att flera funktioner skulle kunna samnyttjas med övriga SU. Till exempel 

gäller det ej verksamhetsspecifika lärosalar. Givet alternativen till en samlokalisering 

kring Frescati skulle dock med största sannolikhet en flytt innebära att hela DSV inte 

skulle rymmas i en egen byggnad utan behöva dela upp sin verksamhet på flera 

byggnader. 

 

 

• Förvaltningsavdelningar. Flera avdelningar kommer inom de närmaste åren att behöva 

förberedas på en flytt. Det gäller verksamheten i Bloms paviljong och även 

Fastighetsavdelningen. De sistnämnda har redan påbörjat ett arbete och för de förra 

behöver utredning påbörjas under planeringsperioden.  

 

• Studenterna. En utveckling av Allhuset, med fokus på bland annat informella 

lärandemiljöer, får anses som ett välkommet tillskott på centrala Frescati utifrån 

studenternas perspektiv. Även ett lågintensivt underhåll, till exempel vad gäller de 

mest eftersatta hörsalarna, innebär ett lyft för lärandemiljöerna.  

Lokaloptimering 

I föregående kapitel nämns att ett tuffare ekonomiskt läge, med målsättning om en ekonomi i 

balans, som tillsammans med pandemin kan komma att samverka i att strävan mot ett så 

effektivt nyttjande av lokaler blir mer aktuellt än någonsin. En ökad internhyra per inhyrd 

kvadratmeter för SU:s verksamheter och en större möjlighet till att jobba och bedriva 

undervisning på distans är drivkrafter som trycker på i den riktningen. 

Uppfattningen är att verksamheter ser över möjligheterna till att minska sitt lokalinnehav i 

större omfattning än tidigare. En viss tendens till detta kan också ses genom att 

Fastighetsavdelningen till och med halvårsskiftet 2021 tagit emot uppsägningar11 av lokaler 

som omfattar totalt ca 1 500 kvm, således ca 0,5% av den totalt förhyrda ytan. Observera att 

detta alltså gäller uppsägningar ovanpå de planerade flyttar som sker till Albano och inte 

heller lokaler som frånträddes av verksamhet tidigare än 2021.  

                                                      
11 Med uppsägningar menas här uppsägningar av interna upplåtelser gentemot Fastighetsavdelningen, 

och alltså inte uppsägningar av faktiska hyreskontrakt mot en fastighetsägare 

Till Fastighetsavdelningen inkomna 

uppsägningar av upplåtelser (2021-06-30) 

Kvm 

Frescati Norra 

Manne-Siegbahn husen  

1 170 

400 
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Tabell 10: Till Fastighetsavdelningen inkomna uppsägningar av upplåtelser (2021) 

Denna yta som är under uppsägning kommer således under det närmaste året att läggas till 

redan befintliga vakanta lokaler. De redan vakanta lokalerna fördelar sig enligt följande på 

centrala Frescati (sådana interna upplåtelser som ingår i ett hyresavtal som redan är under 

uppsägning redovisas ej här, till exempel lokalerna i Frescati hage).  

Tabell 11: Vakant verksamhetsyta  (2021), avrundat till effektiv verksamhetsyta och ej inkluderat övriga ytor 

såsom korridorer etc.  

På sikt, senast i slutet av 2022, kommer enligt nuläget således drygt 6 000 kvm vakanta 

lokaler finnas disponibla på centrala Frescati (varav drygt 4 000 kvm av dessa på norra 

Frescati och ca 2 000 kvm på södra Frescati). Observera dock att vissa av dessa vakanta 

lokaler redan är under planering för annan verksamhet, till exempel för samlokaliseringen av 

lärarutbildningen. Därför bör dessa siffror betraktas som en ögonblicksbild och inget som är 

gällande för hela planeringsperioden.  

Väl omhändertaget kan denna vakans leda till en ökad flexibilitet att möta övriga lokalbehov 

på centrala Frescati och att nya förhyrningar kan undvikas. Under planeringsperioden behöver 

därför Fastighetsavdelningen jobba nära verksamheterna samt universitetets ledning och 

stödja i fortsatt arbete kring lokaloptimering. Det kan komma att handla om att understödja 

verksamheter kring deras lokalbehov och vilka lokaler som är lämpligast att säga upp, till att 

jobba mer övergripande med att implementera nya riktlinjer, till exempel nyckeltal kring 

kvm/anställd i större lokalanpassningsprojekt. Det handlar således om ett arbete på både kort- 

och lång sikt (se vidare under punkt Optimeringsprojekt under Genomförande). 

Inför nästa lokalförsörjningsplan när arbetet med lokaloptimeringen kommit längre så är det 

också av vikt att frågan kring den långsiktiga labbkapaciteten på Norra Frescati 

Arrheniuslabb hus A-C, KÖL 

Arrheniuslabb hus F 

760 

10 

Frescati Södra (Södra husen) 125 

Övriga områden 220 

Totalt SU Ca 1 500 

Vakanta lokaler (2021-06-30) Kvm  

Frescati Norra 

Manne-Siegbahn husen  

Arrheniuslabb hus A-C , KÖL 

Arrheniuslabb hus D-H 

Geohuset 

NPQ-huset 

3 130 

400 

840 

1290 

200 

400 

Frescati Södra 

Södra huset B 

Södra huset C 

Södra huset D 

Södra huset E 

Södra huset F 

Allhuset 

1 680 

600 

75 

80 

285 

40 

600 

Totalt SU Ca 4 800 
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återaktualiseras för att följa upp huruvida labbkapaciteten kan säkerställas med nu planerade 

åtgärder eller om tankar kring en ny labbyggnad behöver återupptas. För oavsett 

effektiviseringsmöjligheter inom befintlig byggnation så finns fortfarande en teknisk livslängd 

att ta hänsyn till. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna så ligger särskilt fokus på dessa under 

planeringsperioden, med anledning av de ökande lokalkostnaderna.  

Kostnaden för lokaler har de senaste åren legat stabilt kring 14% av SU:s totala kostnader12. 

Målsättningen är att även fortsättningsvis styra mot en stabil kostnadsutveckling.  

Tabell 12: Årsredovisning 2020 

Detta kommer dock att bli svårt att realisera de närmaste åren (förutsatt att inte övriga 

kostnader också ökar markant) främst på grund av att Albano tillträds – vilket innebär en 

kraftig hyresökning. Samtidigt som flera hyresavtal ännu ej har hunnit frånträdas, för att 

bromsa effekten av Albano. Detta syns tydligt i ”hoppet” mellan år 2021 och 2022 i tabellen 

nedan, en ökning mellan åren om ca 60 mnkr. Därefter är utvecklingen mer linjär för 

resterande år. Totalt prognosticeras en ökning perioden 2021-2031 om ca 172 mnkr, en 

ökning om drygt 23 %.  

Viktigt att påpeka är att den utveckling som prognosticeras för perioden 2021-2031 innefattar 

de förslag till förändringar och genomförande som föreslås i denna lokalförsörjningsplan. 

Därför behöver prognosen årligen ajourhållas beroende på utfallet av föreslaget 

genomförande. Om föreslagna åtgärder uteblir, förskjuts eller på annat sätt förändras så 

kommer det att påverka kommande års prognos. Särskilt gäller det större föreslagna åtgärder 

som exempelvis en flytt av DSV till Frescati. 

Prognosen innefattar också ett så kallat 0-läge. Syftet med detta är att redogöra för 

kostnadsutvecklingen utifrån att inget av det som föreslås i lokalförsörjningsplanen 

genomförs. Det vill säga att inga lokaler sägs upp i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen och 

att universitetet inte agerar i övriga lokalfrågor heller.  

                                                      
12 SU:s årsredovisning 2020: 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.547114.1616083182!/menu/standard/file/SU%20%C3%85rsredovisni

ng_2020_lowres.pdf  



  Dnr SU FV-3409-21  

 

33 
 

Figur 1: Prognos kostnadsutveckling lokaler 2021-2031 (2021)  

Trots en ökning om 23% så ger ändå föreslaget genomförande en besparing om i snitt ca 60 

mnkr per år i förhållande till att inte agera alls. Totalt under hela perioden handlar det om ca 

630 mnkr.  

Sammanfattat beror den kraftiga ökningen främst på att universitetet tillträder Albano hus 1-4 

till en årshyra om ca 130 mnkr (2021) samtidigt som drygt 33 000 kvm lokaler avvecklas till 

en årshyra om ca 66 mnkr under de kommande åren. Samtidigt planeras ytterligare 13 000 

kvm lokaler att frånträdas (se vidare under kapitel Fördjupning genomförande, punkt 

Avveckling av lokaler), förutsatt att kvarstående lokalbehov hanteras enligt vad som föreslås i 

föregående kapitel. Observera att detta scenario som beskrivs i föregående kapitel också 

bygger på att några avtal tillkommer, till exempel för hus 10 i Albano. 

Figur 2: Utveckling kostnad kr/kvm 
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Således kan inte de avgående hyreskostnaderna kompensera för de tillkommande kostnaderna. 

Viktigt att påpeka här är att de avgående hyresavtalen är relativt ”billiga” i relation till 

Albano. Snittet kr/kvm för de hyresavtal som frånträds är ca 1 900kr/kvm och för Albano ca 3 

100kr/kvm. Detta speglar sig bland annat i att den totala förhyrda arean prognosticeras att 

sjunka från dagens ca 300 000 kvm till ca 290 000 kvm senare delen av 2020-talet men att den 

totala kostnaden kr per kvm ökar från dagens 2 438 kr/kvm till 3 145 kr/kvm år 2031, där den 

största ökningen sker redan till nästa år med 7% (2 615 kr/kvm). 

Sedan tillkommer också andra faktorer som gör att kostnaderna ökar över tid, till exempel 

olika andelar årlig indexuppräkning per hyresavtal och övriga omförhandlingar av hyresavtal.  

 

Figur 3: Prognos; förändring av olika typer av fastighetskostnader, jämförelse 2021-2031 (mnkr) 

Detta visar sig tydligt i tabell 14 där framförallt skillnaden i posterna Index, Omförhandlade 

avtal och Nya hyresavtal bidrar till ökningen mellan 2021 och 2031, något som posten 

Avflyttade avtal inte kan kompensera fullt ut för. 
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I föregående lokalförsörjningsplan togs en ny långsiktig prognos fram för hur 

lokalkostnaderna förmodas utvecklas på längre sikt (2030). Skillnaderna i denna prognos i 

jämförelse med årets prognos är att den sistnämnda visar på lägre hyreskostnader för varje år, 

bortsett från något år i mitten av 2020-talet. I slutet av prognosperioden (2030) råder en 

differens om ca 47 mnkr. Anledningen till detta står att finna i att en ny förhyrning för att 

hantera en flytt av DSV till Frescati ingår samt att en uppskattning om merkostnad för 

omförhandlingar ingår i årets prognos, vilket prognosticeras leda till ökade kostnader. Men  

Figur 4: Jämförelse prognoser för fastighetskostnader, prognos 2020-2030 mot prognos 2021-2031 

samtidigt har en ny laboratoriebyggnad utgått i årets prognos, SciLifeLabs lokaler ingår ej 

(enligt princip för prognos), en förändrad inflation (baserat på Riksbankens prognos) samt inte 

minst att fler hyresavtal planeras för uppsägning (till exempel samtliga avtal i Frescati hage 

med anledning av att inget behov längre föreligger enligt det som redovisas i denna plan) lett 

till att kostnaderna som helhet prognosticeras bli lägre än i förra årets prognos.    
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Förutom de hyresavtal som omnämns tidigare i denna plan, där planering redan pågår som 

innebär att avtalen planeras att behållas eller sägas upp, så finns också möjligheten för 

universitetet att säga upp följande avtal under planeringsperioden (till och med 2023-12-31).  

Tabell 13: Utgående hyresavtal. Möjliga uppsägningar till och med 2023-12-31, utöver de hyresavtal som ingår i 

scenario för att antingen behållas eller sägas upp. 

Under planeringsperioden sker därför en kontinuerlig utvärdering av behovet, för att klargöra 

om även dessa skall vara föremål för uppsägning eller om nuvarande behov kvarstår. Särskilt 

fokus bör ges åt de avtal som innefattar störst area och lång förlängningsperiod på grund av att 

det är i dessa hyresavtal som universitetet binder sig till störst hyreskostnader över längre tid. 

Byggnadsbenämning Kontraktref Hyresvärdsnamn Fr.o.m. 
datum 

Angiven area T.o.m. 
datum 

Förlängs 
med 

Sista 
upps.datum 
hyresgäst 

AlbaNova Byggnad 1 SCFAB-1 Kungl Tekniska 
Högskolan 

2001-05-22 7 598,50 m² 2025-12-01 36 2023-12-01 

Arrheniuslabb N-Q 102161 Akademiska Hus AB 2015-06-15 11 360,00 m² 2025-06-14 60 2023-12-14 

Askö:  Norra sjöboden  
'Gamla båthuset' 

103100 Akademiska Hus AB 2017-07-01 2 460,00 m² 2023-06-30 36 2022-09-30 

Edvard Andersons 
medelhavsväxthus 

AB0176 
AND-0000 

Kungl. 
Vetenskapsakademin 

1994-03-01 1 085,00 m² 2024-02-28 60 2022-02-28 

Frescati backe Hus 3, 
driftskontoret 

A 0088 003-
0803 

Akademiska Hus AB 2000-07-01 54,00 m² 2024-06-30 36 2023-06-30 

Frescati Hage hus 6 A 0058 006-
0502 

Akademiska Hus AB 2001-12-01 35,00 m² 2022-11-30 36 2022-02-28 

Frescatibiblioteket 102121 Akademiska Hus AB 2014-04-01 22 240,00 m² 2024-03-31 60 2022-09-30 

Gula Villan 102103 Akademiska Hus AB 2013-06-01 475,00 m² 2023-05-31 36 2022-05-31 

Kräftriket hus 1 100087 Akademiska Hus AB 2006-10-01 320,00 m² 2024-09-30 36 2023-12-31 

Kv Garnisonen 
Karlavägen 

141063-
F0044 

Vasakronan AB 2017-01-01 3 379,00 m² 2024-12-31 12 2023-12-31 

Kv Garnisonen 
Karlavägen 

141063-
F4113 

Vasakronan AB 2017-01-01 50,00 m² 2022-12-31 12 2022-03-31 

Manne Siegbahn-husen - 
Hus A & B 

102163 Akademiska Hus AB 2013-09-01 2 250,00 m² 2023-08-31 12 2022-08-31 

Manne Siegbahn-husen - 
Hus A & B 

102164 Akademiska Hus AB 2013-09-01 960,00 m² 2023-08-31 36 2022-08-31 

Manne Siegbahn-husen - 
Hus C 

103334 Akademiska Hus AB 2017-07-01 881,00 m² 2023-06-30 36 2022-09-30 

Manne Siegbahn-husen - 
Villan 

103333 Akademiska Hus AB 2017-04-01 875,00 m² 2023-03-31 36 2022-06-30 

Skära villan 103145 Akademiska Hus AB 2017-01-01 305,00 m² 2022-12-31 36 2022-03-31 

Spökslottet 104264 Akademiska Hus AB 2020-10-01 1 450,00 m² 2023-09-30 36 2022-12-31 

Stora Gustafsborg 
 

Statens 
Fastighetsverk 

2020-01-01 209,00 m² 2022-12-31 36 2022-03-31 

Södra huset - hus A A 0133 012-
0503 

Akademiska Hus AB 2001-07-01 175,00 m² 2025-06-30 36 2023-06-30 

Södra huset - hus B A 0133 013-
0303 

Akademiska Hus AB 2001-07-01 207,00 m² 2025-06-30 36 2023-06-30 

Södra huset - hus F 101493 Akademiska Hus AB 2010-07-01 8 079,00 m² 2025-12-31 36 2023-12-31 

Villa Bellona 102699 Akademiska Hus AB 2016-01-01 354,00 m² 2024-12-31 36 2023-12-31 

Wallenberglaboratoriet 102672 Akademiska Hus AB 2015-01-01 2 967,00 m² 2023-12-31 36 2023-03-31 
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Sammanfattningsvis vad gäller de ekonomiska konsekvenserna så kan konstateras att 

universitetet under planeringsperioden fortsätter jobba för att bromsa de ekonomiska 

effekterna av Albano genom att frånträda fler hyresavtal. Dock bedöms det utifrån nu kända 

lokalbehov, och med en viss kapacitet för att möta framtida lokalbehov i åtanke, inte finnas 

särskilt stor marginal för några ytterligare omfattande frånträden av lokaler framöver. Detta 

skall i sådana fall bero på om verksamheterna markant kan optimera sitt lokalnyttjande, vilket 

gör att hela byggnader kan tomställs – vilket i sin tur leder till att universitetet kan frånträda 

hyresavtal och därigenom minska lokalkostnader på sikt. Detta är dock högst osäkert i 

dagsläget och måste kontinuerligt följas upp, i till exempel lokaloptimeringsprojekt under 

planeringsperioden. 
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Miljömässiga konsekvenser 

Givet planens fokus på resurshushållning så är det av vikt att även belysa de miljömässiga 

konsekvenserna av föreslaget genomförande. 

Ett steg i att göra detta är att i denna plan komplettera föregående års inriktning till 

lokalförsörjningsplan med att belysa de delar av Klimatfärdplanen som mer eller mindre 

direkt berör SU:s strategiska lokalförsörjning. Mycket som relaterar till Klimatfärdplanens 

punkter står att finna i föregående års lokalförsörjningsplan13, framförallt i fördjupningarna 

vad gäller energieffektivisering av universitets fastighetsrelaterade energiförbrukning samt 

utsläpp av fastighetsrelaterade växthusgaser.  

Från föregående lokalförsörjningsplan hänvisas till de miljömässiga konsekvenserna med att  

möjlig energieffektivisering och utsläpp av fastighetsrelaterade växthusgaser först behöver 

ställas i relation till varandra inför större vägval kring att nyttja befintliga lokaler eller förorda 

nybyggnation.  

Sammanfattningsvis konstaterades att det behövs en genomlysning av det befintliga 

byggnadsbeståndet, som universitetet förhyr, för att kunna avgöra hur universitet skulle kunna 

maximera sin energieffektivisering. Och detta behöver ställas i relation till vilka 

energieffektiviseringsvinster som skulle kunna tillskapas med nybyggnation. Men 

energieffektiviseringen måste också ställas i relation till växthusgasutsläppen. De absolut 

största utsläppen från en byggnad på en begränsad tid sker inom byggproduktions- och 

byggskedet. Utsläppens storlek är varierande beroende på ingående råvaror och material. 

Relationen energieffektivisering och koldioxidutsläpp behöver därför ställas i förhållande till 

varandra i varje val inför nybyggnation eller nyttjande av befintlig byggnad. Beräkningen 

behöver ställa utsläppen vid nybyggnation/ombyggnation i relation till de förväntade 

utsläppen av husets energiförbrukning under husets livstid. Omedelbara utsläppsökningar 

behöver ställas mot den långsiktiga förbrukningen. 

Klimatfärdplan – SU koldioxidneutralt år 2040 

SU:s Klimatfärdplan beslutades i perioden mellan denna lokalförsörjningsplan och förra 

planen. Det är således ett bra exempel på större förändringar, till exempel tillkommaden 

styrdokument, som kan komma att påverka det strategiska lokalförsörjningsarbetet och 

därmed också påvisar behovet av att kontinuerligt uppdatera lokalförsörjningsplanen utifrån 

rådande förutsättningar.   

Inom Klimatfärdplanens Scope 314 ryms framförallt två punkter som har bäring på den 

strategiska lokalförsörjningen och som därför berörs i denna lokalförsörjningsplan (samt som 

relaterar till mycket som tagits upp i föregående lokalförsörjningsplan) och där flera av de 

åtgärder som planeras knyter an till dessa punkter.  

                                                      
13 Inriktning lokalförsörjningsplan 2020-2022 med utblick mot 2030; 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.523907.1614352596!/menu/standard/file/Inriktning%20Lokalf%C3%

B6rs%C3%B6rjningsplan%202020-2022%20med%20utblick%20mot%202030.pdf 
14 SU, Klimatfärdplan 2020-2040; 

https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-

regelboken/milj%C3%B6/stockholms-universitets-klimatf%C3%A4rdplan-f%C3%B6r-perioden-2020-

2040-1.536307 
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• Scope 3: Förhyrt fastighetsbestånd samt ny- och ombyggnationer 

o Utreda möjligheten för utsläppsberäkningar för projektering av ny- och 

ombyggnation samt utsläppsberäkning för befintliga byggnader. 

o Undersöka möjligheten att lokaleffektivisera genom t.ex. förtätning, 

gemensamma lokaler, längre nyttjandetider samt högre beläggningskrav. 

Vad gäller punkt ett så har Fastighetsavdelningen sedan våren 2020 haft en dialog med 

Akademiska hus kring att kunna få ta del av sådana beräkningar för att på sikt kunna 

underlätta i beslutsfattande kring hur universitetet kan hantera sina framtida lokalbehov – inte 

minst nu när universitetet står inför ett läge där det finns möjlighet att hantera större 

lokalbehov genom såväl nybyggnation som att fortsätta förhyra och anpassa befintliga lokaler 

som annars frånträds. Alternativ som behöver viktas utifrån flera aspekter såsom den 

strategiska betydelsen för SU som helhet att lösa lokalbehovet till ekonomiska och 

miljömässiga konsekvenser. I dagsläget är en pilot genomförd där Akademiska hus i ett högst 

preliminärt utkast har jämfört hus 2 i Albano (nybyggnation) och hus 3 Kräftriket (befintlig 

byggnation).  

Detta får ses som ett första steg på vägen mot att kunna inkludera utsläppsberäkningar, som en 

del till helhetsbilden, inför framtida lokalstrategiska vägval. Något mer omfattande projekt för 

att utveckla detta samt en genomlysning av lokalbeståndet utifrån 

energieffektiviseringsperspektivet (som föreslogs i föregående lokalförsörjningsplan) har dock 

vid denna plans antagande ännu ej påbörjats.  

Under denna planeringsperiod föreslås därför att möjligheterna till en punktinsats utreds vad 

gäller ett scenario för utsläppsberäkningar specifikt riktat på hus 10 i Albano. Detta för att ett 

beslut om en förhyrning skall kunna tas med en helhetsbild över såväl verksamhetsstrategiska, 

ekonomiska som miljömässiga konsekvenser. 

Vad gäller punkt två, lokaleffektivisering, så initieras under året ett eller flera projekt kring 

hur nyttjandet av lokaler kan optimeras. Att detta sker nu är en effekt till följd av det 

ekonomiska läget samt en ökad digitalisering i samband med pandemin, som generellt 

inneburit att verksamheter i större utsträckning än tidigare omvärderar tidigare antaganden 

angående lokalbehov. 

Det kan handla om att skapa bättre överblick över nyttjandet (till exempel genom att skapa en 

så kallad ”digital tvilling” över de förhyrda lokalerna som kan generera mer tillförlitlig 

statistik över hur lokaler nyttjas), att få bättre samordning av verksamheters lokaler i samma 

byggnader till att skapa styrdokument kring lokalnyttjandet – till exempel genom att 

identifiera och implementera nyckeltal i kommande lokalprojekt. Exakt vad utkomsten blir är 

inte känt i dagsläget. Förutom den omfattande och långsiktiga approachen till 

lokaleffektivisering så påbörjas parallellt ett mer kortsiktigt arbete för att identifiera eventuella 

optimeringsmöjligheter i närtid i kölvattnet av att flera verksamheter sagt upp del av 

upplåtelser. I dagsläget ca 1 500 kvm fördelat över centrala Frescati. 

Även om lokaloptimeringsarbetet inte skulle ge någon direkt ekonomisk effekt i form av att 

universitetet kan frånträda särskilt mycket mer yta så får detta ändå antas leda till att framtida 

lokalbehov kan hanteras inom redan befintliga byggnadskomplex, en ökad flexibilitet, – och 

därmed i förlängning kan nybyggnation minimeras. Detta vore i sig en högst positiv 

miljömässig konsekvens. I rapporten Resurseffektiva lokaler i Sverige – Lokaldelning som 
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norm argumenteras för att med stor sannolikhet är alla verksamhetslokaler vi behöver redan 

byggda – de behöver bara omfördelas, anpassas och användas mer;  

”Den största resurseffektiviseringen som kan ske i bygg- och fastighetsbranschen är att 

använda befintliga lokaler och deras omgivningar bättre och mer effektivt så att mindre 

nybyggnation krävs.” 15 

Sammanfattningsvis är bedömningen att de miljömässiga konsekvenserna av föreslaget 

genomförande återfinns framförallt i två av punkterna; Nya förhyrningar och 

Optimeringsprojekt. Men att mer exakta konsekvenser är svåra att överblicka i dagsläget, 

varför utredningar och projekt föreslås – med förhoppningen att detta kan klargöras mer under 

planeringsperioden. 

 

  

                                                      
15 s. 9. Resurseffektiva lokaler i Sverige – Lokaldelning som norm. 2020 Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) 



  Dnr SU FV-3409-21  

 

41 
 

Åtgärder 2021-2023 – en sammanfattning av 

inriktningen 

Följande åtgärder planeras kommande år. Syftet med detta kapitel är att konkret sammanfatta 

lokalförsörjningsplanens genomförande under planeringsperioden 2021-2023 och ge underlag 

till fortsatt planering och utförande.  

Informella lärandemiljöer 

Studenternas informella lärandemiljöer utvecklas och utökas. Den långsiktiga ambitionen är 

att få till stånd en modernisering av Allhuset och om möjligt genom detta effektivisera 

lokalnyttjandet på centrala Frescati (det sistnämnda är tillkommande i denna plan på grund av 

ett ökat fokus på lokaleffektivisering).  

Planerad åtgärd: 

• Fördjupad behovsdialog kring Allhuset genomförs i syfte att tydliggöra behov, 

möjligheter samt konsekvenser och utifrån detta kunna besluta om fortsatta vägval. 

• Utvärdering av genomförda projekt, till exempel nyligen upprustade studiemiljöer i 

Södra huset, och fortsatt utveckling av informella lärandemiljöer därefter. 

Student- och forskarbostäder 

Byggnader i Frescati Hage och Kräftriket som har identifierats som möjliga att omvandla till 

student- och forskarbostäder fortsätter att utredas i detta syfte i nära dialog med Akademiska 

hus. Detta påverkar inte hyreskostnaderna för universitetet eftersom hyran bärs av 

hyresgästerna själva. 

Planerad åtgärd: 

• Fortsatt dialog med Akademiska hus kring för bostadsändamål utpekade lokaler.  

• Samverka och bevaka universitetets intressen kring Akademiska hus planprogram för 

utveckling av Kräftriket. 

Underhåll 

Ett lågintensivt underhåll av befintligt byggnadsbestånd på Norra och Södra Frescati för att 

uppnå en godtagbar standard förordas, stora ombyggnationer bör undvikas.  

Planerad åtgärd: 

• Upprättande och ajourhållning av underhållsplaner.  

 

Avveckling av lokaler 

Tillfälliga lokaler (paviljonger) ska snarast avvecklas. 

Effekten av stora tillkommande avtal i Albano bromsas upp av uppsägningar väster om 

Roslagsvägen samt ett fortsatt avvecklande av kvarvarande paviljonger.  
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Planerad åtgärd: 

• Avveckling av lokaler fortgår i främst Kräftriket och Frescati hage. 

• Dialog förs med Akademiska hus kring möjligheten till ytterligare förtida frånträden, 

om lokalbehoven medger detta. 

• Fördjupad utredning kring lokalbehov för den nya lärarutbildningsinstitutionen (med 

syfte att kunna avveckla paviljong E-F). 

• Utredning flytt av verksamhet från Bloms paviljong. 

• Utreda flytt av förvaltning från Södra huset i syfte att bereda plats åt kärnverksamhet. 

 

Samordning och samlokalisering av verksamheter 

I första hand behålla större byggnadskomplex för att kunna tillhandahålla större 

sammanhängande ytor inför institutionssamgåenden och samlokaliseringar. Nytt i denna plan 

är att se över möjligheterna till att samlokalisera verksamheter som idag finns lokaliserade 

utanför Frescati.  

 

Planerad åtgärd: 

• Fördjupad förstudie hus 10 Albano samt beslut om fortsatt inriktning för en flytt av 

DSV.  

• Fördjupad utredning kring lokalbehov för den nya lärarutbildningsinstitutionen 

(samlokalisering ISD, HSD, MND) 

 

Nya förhyrningar 

En förändring i denna plan i jämförelse med tidigare är att den utredning som föreslogs i 

närtid för att utreda möjligheterna till att bygga en ny labblokal på Norra Frescati nu skjuts 

framåt tills effekterna av den ökade graden av lokaleffektivisering är kända. Nya förhyrningar 

kan istället bli aktuella för att lösa ovanstående punkt. Detta bör dock ske med stor 

restriktivitet och noga belysas, inte minst utifrån såväl ekonomiska som miljömässiga 

aspekter. 

Planerad åtgärd: 

• Fördjupad förstudie hus 10 Albano samt beslut om fortsatt inriktning för en flytt av 

DSV.  

• Fördjupad utredning kring lokalbehov för den nya lärarutbildningsinstitutionen (med 

syfte att klargöra behov av förhyrning av Akademiska hus tidigare lokalkontor). 

• Ökad samverkan kring möjligheten att utreda utsläppsberäkningar för projektering av 

ny- och ombyggnation samt utsläppsberäkningar för befintliga byggnader 

(Klimatfärdplan 2040). 

 

Optimeringsprojekt 

En utökning av universitetsgemensamma lokalprojekt i likhet med central tentamen, centralt 

bokade lärosalar, övergripande lokaloptimeringsprojekt m.m. i syfte att effektivisera lokalyta. 

Ett ökat fokus kring detta, särskilt vad gäller lokaleffektiviseringsprojekt som i slutändan kan 
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leda till minskade lokalkostnader, sker under kommande år med anledning av såväl en oro för 

ökad internhyra för institution/motsvarande, ett ökat miljöfokus samt en förmodad ökad 

digitalisering i kölvattnet av pandemin. 

Planerad åtgärd: 

• Uppstart universitetsövergripande lokaloptimeringsprojekt (lång sikt). Till exempel 

samarbetsprojekt med Akademiska hus kring skapandet av en digital tvilling i syfte att 

få bättre data kring hur väl lokalerna nyttjas och därmed kunna jobba mer aktivt med 

lokaleffektivisering. Denna åtgärd knyter också an till Klimatfärdplan 2040 och 

punkten: Undersöka möjligheten att lokaleffektivisera genom t.ex. förtätning, 

gemensamma lokaler, längre nyttjandetider samt högre beläggningskrav. 

• Påbörja dialog med områdena om möjliga effektiviseringsmöjligheter i närtid (kort 

sikt) 

 

Framtida lokalförändringar 

Att tillse att vakansgraden är i balans, i syfte att möjliggöra en ökad flexibilitet. Detta innebär 

att hitta en balansgång där, i och med en ökad lokaleffektivisering, vakanta lokaler inte sägs 

upp mot fastighetsägare innan en analys av behovet är genomförd. Detta riskerar annars att 

leda till dyra och ineffektiva lösningar på längre sikt.   

Planerad åtgärd: 

• Kontinuerlig övergripande analys av lokalbehovet i förhållande till vakanta lokaler 

samt lokaler som planeras sägas upp av verksamheten. Ökad samordning kring 

lokalbehov och vakanta lokaler i syfte att hitta gränsöverskridande och kreativa 

lösningar.  
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