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AbsTrAcT

The diverse field of higher education is facing multiple challenges meanwhile 
undergoing major transformation, driven by new teaching and learning structures, 
implementation of virtual and online technology and growing competition 
between universities as they battle to attract staff, researchers and students. A large 
number of construction projects have been carried out on swedish campuses over 
the last decades and yet a vast number of projects are being planned. strategic 
planning documents are jointly presented by property owners of campus estate 
and universities themselves in the work process of campus design and planning. 
This study shows that visionary statements describing learning environments 
and university architecture are commonly used within these strategic planning 
documents. examples of frequently used terms are “sustainable design”, “flexible 
learning environments” and “high profile architecture”. it is problematic that these 
statements, which have large impact on the outcome of the physical environment, 
are not clearly defined. 

The aim of this degree project was to increase the understanding of visionary 
statements concerning the term and phenomenon ”flexibility” used in the 
previously mentioned planning documents. The usage and definition of flexibility 
within the field of architecture was analyzed and a research model was formed to 
relate the term to the subject. Thereafter, a series of surveys were carried out where 
an existing program for the The faculty of fine, Applied and performing Arts at 
The University of gothenburg was tested in relation to a site in gothenburg. 

The analysis and case study resulted in an increased understanding of the inherent 
complexity and shades of the term flexibility. The result underlines the need of 
clear definitions in the usage of visionary words in relation to the planning of 
campus design. To describe flexible campus architecture, additional terms such as 
robustness, adaptability (sv. generalitet) and elasticity are needed. furthermore the 
impact of the concept flexibility is best studied in the intersection of “the flexible” 
and “the specific” and in relation to a site, a faculty and a program. further studies 
should be conducted to refine the research model as well as further define “the 
specific”. 

Key words: flexibility, adaptability, elasticity, robustness, learning environments, 
campus deisgn, teaching environments, higher education, architecture
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sAmmAnfATTning

inom fältet för högre utbildning sker nu stora förändringar, både vad  gäller 
 pedagogiska metoder och tekniska lösningar men också i form av en ökad 
 konkurrens mellan lärosäten. förändringar som avspeglar sig i arkitekturen genom 
en omfattande pågående och planerad framtida byggnation av lärandemiljöer. i 
de vägledande campusplaner och dokument som lärosäten och fastighetsägare 
gemensamt tar fram beskrivs miljöerna med ett visionärt språkbruk. exempel på 
vanligt förekommande ord är samverkan, profilbyggnad och flexibilitet. bristen 
på tydliga definitioner av de visionära orden framstår som problematiskt för det 
arkitektoniska arbetet.

syftet och målet med examensarbetet var att försöka öka förståelsen för det 
visionära språk som används vid planering av lärandemiljöer inom  högre 
 utbildning. studien begränsades till att omfatta fenomenet och begreppet 
 flexibilitet. begreppets användning och definition inom arkitekturfältet analyserades 
varpå en egen definitionsmodell anpassad för ämnet formades. Därefter 
genomfördes en serie undersökningar där ett befintligt program testades i relation 
till en plats. fallstudien bedrevs i två delar, en teoretisk och en praktisk.

Analysen och fallstudien resulterade i en ökad förståelse för begreppets inneboende 
komplexitet och nyanser. en slutsats för projektet är att begreppets konsekvenser 
för arkitekturen bäst studeras i gränssnittet mellan det flexibla och det specifika för 
verksamheten, programmet och platsen. Vidare studier krävs för att kvalitetssäkra 
begreppsodellen och för att vidare undersöka begreppet specificitet.

sökord: flexibilitet, generalitet, elasticitet, robusthet, lärandemiljöer, högre 
utbildning
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högre utbildning är den största statliga verksamheten i sverige.1 statliga lärosäten 
är egna myndigheter placerade direkt under regeringen och det finns cirka 50 
högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare i landet. Uppdraget är att 
bedriva utbildning och forskning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
samt att samverka med det omgivande samhället och verka för att forskningsresultat 
kommer till nytta. 

inom fältet för högre utbildning sker just nu stora förändringar som på olika vis 
avspeglar sig i lärosätenas fysiska miljöer. 

Utbildningarna har i högre grad blivit konkurrensutsatta. svenska universitet och 
högskolor konkurrerar med utbildningssamordnare världen över för att rekrytera de 
bästa studenterna, lärarna och forskarna.2,3

Det tredje uppdraget förväntas ge upphov till samverkan med näringsliv 
och allmänhet. på en samhällelig nivå har lärosäten intagit en roll som 
ekonomiska ankare och motorer för stadsutveckling.4,5 ett resultat av 
förändrade samhällsekonomiska modeller, från produktionsorienterade till 
konsumtionsorienterade.6

fundamentala förändringar i det interna arbetet inom akademin har också 
skett. pedagogiken har ändrat karaktär, från undervisning som baserades på 
föreläsningsformer till kollaborativa inlärningsmetoder.7 en utveckling som kräver 
nya typer av undervisningssalar och miljöer. Den snabba tekniska utvecklingen har 
också påverkat lokalbehoven eftersom flera av de pedagogiska metoderna innefattar 
miljöer med specifik teknisk utrustning. 

som ett led i att möta ändrade krav och förutsättningar byggs befintliga lokaler 
om och nya tillförs. sedan flera år pågår ett stort antal ombyggnads- och 
nybyggnadsprojekt av lärandemiljöer.8 ett stort antal projekt befinner sig i 
planeringsskede. Det befintliga byggnadsbeståndet utgörs av lokaler från en tid då 
flera nya lärosäten uppstod och gamla expanderade under1960-80-talen. lokalerna 
är nu ofta i behov av renovering och upprustning. ofta möter de gamla lokalerna 
inte de förändrade krav och nya behov gällande universitetens nya extroverta roll, 
lärandemiljöers utformning och tekniska installationer. 

1.  ”Univers i te ten och högskolorna -  UKÄ” www.uka.se/ fakta-om-hogskolan/univers i te ten-och-hogskolorna
2.  reger ingskans l ie t ,  ”ny utredning för  ökad internat ional i ser ing inom högre  utbi ldning och forskning”. 
3 .  pressmeddelande.  www.reger ingen.se/pressmeddelanden/2017/02/ny-utredning-for-okad- internat ional i se-

r ing- inom-hogre-utbi ldning-och-forskning/ .
4 .  Askl ing,  ber i t .  expans ion,  s jä lvs tändighet ,  konkurrens .  Var t  är  den högre  utbi ldningen på väg?  göteborgs 

univers i te t ,  2012.  ht tps : / /gupea.ub.gu.se/handle/2077/29313.
5.  Jacob,  W. James ,  stewar t  e.  sut in,  John c.  Weidman,  och John l.  Yeager.  community  engagement  in 

higher  educat ion:  pol icy  reforms and pract ice .  spr inger,  2015. 
6 .  möl lers t röm, Vese l inka.  ”malmös omvandl ing:  f rån arbetars tad t i l l  kunskapss tad.  en diskursanalyt i sk 

s tudie  av  malmös förnye l se” .  lund s tudies  in  media  and communicat ion 16 (2011) .  ht tp: / / lup. lub. lu . se/
record/2166469.

7.   ”framtidens  lärandemil jöer  -  rappor t  f rån sUhfs arbetsgrupp”.  www.suhf. se/nyheter-press /nyheter/
f ramtidens- larandemil joer-rappor t- f ran-suhfs-arbetsgrupp.

8.  Akademiska hus i  mer  än 3 mi l jarder  kronor  i  projekt  på  svenska lärosäten under  2014.  ”årsredovis -
ning_2015.pdf ” .  www.akademiskahus . se/g lobalasset s /dokument/ekonomi/arsredovisning_2015.pdf.
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Tävlingens syfte var att få fram ett förslag till 
utformning av en ny högskolebyggnad med 
stark egen identitet. Den ska upp fylla höga 
hållbarhetskrav, vilket även innefattar att den 
ska vara kostnadseffektiv. syftet är också att vi-
talisera Universitetsholmen och skapa en mö-
tesplats där byggnad och omgivande stadsrum 
samspelar och  förstärker varandra. 9

“för att möta framtida förändrade peda gogiska 
metoder och undervisningsformer krävs ett till-
skott av lokaler med stor  f lexibilitet och an-
passningsförmåga.” 10

“skolan ska samverka med den kring liggande 
stadsbilden och vara en  levande mötesplats för 
studenter och  allmänhet” 11

Formulering ur projekttävling för 
Malmö Högskola 2009

Formulering ur projekttävling för 
 Handelshögskolan i Göteborg 2015 

Formulering från AIX hemsida för  Kungliga 
musikhögskolan i Stockholm 2016

Exempel på fenomenet, användandet av ett visionärt språk i relation 
till arkitektur inom högre utbildning. 

9.   malmö högskola  anordnade mel lan december  2009 och mars  2010 en inbjuden projekttäv l ing för  ut-
formning av  en ny högskolebyggnad i  malmö.  ”malmö högskola” .  sver iges  Arki tekter.  åtkomstdatum 17 
januar i  2017.  ht tps : / /www.arki tekt . se/ tav l ing/malmo-hogskola/ .

10.  ”nybygget  -  handelshögskolan,  göteborgs  univers i te t” .  göteborgs  univers i te t .  åtkomstdatum 31 maj 
2017.  ht tp: / /handels .gu.se/om_handelshogskolan/nybygget/ .  Dokument  projekttäv l ing handelshögskolan 
i  göteborg inbjudan t i l l  prekva l i f icer ing samt täv l ingsprogram. s .  4

11.  ”Kungl iga  musikhögskolan |  AiX Arki tekter” .  åtkomstdatum 31 maj  2017.  https : / /www.aix . se/projekt/
kungl iga-musikhogskolan/ .
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i arbetet med att bygga om, till och nytt tar lärosäten och fastighetsägare 
gemensamt fram campusplaner och visionsdokument där önskade framtida 
lärande miljöer beskrivs. Dokumenten och utredningarna verkar sedan vägledande 
för arkitekter i tävlingar och uppdrag om att ta fram nya lokaler och byggnader åt 
högskolor och universitet. Tillgängliga campusplaner och måldokument vittnar 
om ett fenomen – ett visionärt språkbruk.12 ett språk som beskriver hur miljöer 
och byggnader ska tillmötesgå en delvis oviss framtid. ett flertal begrepp och ord 
är särskilt vanligt förekommande, exempelvis; samverkan, profilbyggnad, attraktiva 
lärandemiljöer, och hållbarhet. begreppen beskriver en verksamhets önskan och 
mål om intern och extern samverkan, profilering och ökad attraktionskraft för 
studenter och forskare. i alla studerade planer framkommer ett ord som vittnar om 
en möjlig lösning, ett verktyg för att uppnå målen – flexibilitet. stor tilltro sätts 
till att en identitetsstark och flexibel arkitektur kan skapa attraktiva och hållbara 
miljöer. flexibel arkitektur framstår som en universallösning för byggnader som 
ska uppfylla målen, möta en oklar framtid. en närmre beskrivning av rådande 
situation och en problematisering av den möjliga utvecklingen förekommer sällan. 

Problemformulering
eftersom dokumenten är vägledande i det arkitektoniska arbetet är det 
problematiskt att nyckelbegrepp inte problematiseras och definieras. Att bygga 
miljöer för högre utbildning på en grund av visionära ord innebär en risk för 
feltolkningar och i längden, byggnader som inte möter brukarens krav och därmed 
blir ohållbara. Det är därför viktigt att studera vad som står bakom visionen; 
vad de använda begreppen faktiskt betyder, vad som egentligen avses med deras 
användning och vilken arkitektur de kan generera.

Syfte

syftet med arbetet är att öka förståelsen för det visionära språkbruk som används 
vid planering av lärandemiljöer inom högre utbildning. studien har begränsats till 
att omfatta fenomenet och begreppet flexibilitet. 

Frågeställningar

 · Vilket är begreppet flexibilitets arkitektoniska realdefinition?  
 · hur kan begreppet definieras i relation till lärandemiljöer inom högre 

utbildning?
 · hur kan begreppet praktiskt implementeras?

12.  nio campusplaner  t i l lgängl ia  på  Akademiska hus hemsida 20170117.Vid rappor tens  in lämnande f inns 
yt ter l igare  två  p laner  t i l lgängl iga .  ”campusplaner  #akademiskahus” .  ht tps : / /goo.g l /8KTbZn.
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metod

Teori och empiri
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Undersökningen av visionen, fenomenet och begreppet flexibilitet har genomförts 
både teoretiskt och empiriskt. motivet för den valda metoden är utgångspunkten 
att förståelse för ett begrepps innebörd nås bäst i kombination med dess praktiska 
implementering. 

Del 1. Teori

Analys och definition av begrepp, fenomen och användning 

en studie av begreppet, fenomenet och dess användning har genomförts. Källor 
som data hämtats från är:

 · en mindre litteraturgenomgång 
 · intervjuer
 · genomgång av tillgängliga campusplaner och styrdokument för 

 lärandemiljöer
 · studier av befintliga lärandemiljöer

litteratursökningen har gjorts i KTh bibliotekets databas och söktjänst primo 
för att finna tryckta verk, tidskrifter och vetenskapliga artiklar. följande sökord 
användes och kombinerades: ”flexibility”, ”robust”, ”resilience”, ”elasticity”, 
”adaptivity”, ”learning environment”, ”higher education”, ”architecture”. för att 
komplettera sökningen med en förståelse av förekomstnivån för begreppet och 
fenomenet i stort och fånga upp andra typer av texter har samma sökord använts i 
sökmotorn för sökmotorn google. för att komplettera litteraturgenomgången och 
säkra användandet av tidigare kunskaper har ett sonderande samtal med arkitekten 
och doktoranden saga Karlsson genomförts. Karlsson forskar kring begreppet 
flexibilitet och generalitet inom centrum för Vårdens arkitektur på chalmers 
arkitektur och bedriver en litteraturstudie inom sitt ämne under 2017. 

existerande byggnadstypologier för universitet och högskolor har studerats och 
en utökad undersökning av användning av flexibilitet som begrepp och fenomen 
i campusplaner, visionsdokument och rapporter genomförts. Två intervjuer med 
ansvariga personer för arkitektur och fastigheter inom lärandemiljöer har gjorts med 
avsikt att klargöra deras användning av begreppet. intervjuerna utfördes inte i form 
av en intervjustudie utan användes som en källa för den egna förståelsen för ämnet. 
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Del 2. Empiri

Framtagande av operationell begreppsmodell för fallstudie
en egen operationell modell med syfte att utvärdera behovet av flexibilitet i dagens 
lärandemiljöer har skapats utifrån slutsatser i teoridelen. flexibilitetsbegreppet 
begränsades till tre, för studien, relevanta definitioner värda att studera vidare; 
generalitet, elasticitet och robusthet. modellen användes för att utvärdera 
definitionerna av flexibilitet i relation till unika och specifika förutsättningar för 
universitetets roll, en verksamhets behov och en given plats. 

Fallstudie - teoretisk och rumslig analys
modellen har applicerats i en fallstudie som bedrivits i två steg, en teoretisk analys 
och en rumslig utredning. Den konstnärliga fakulteten vid göteborgs universitet 
har utgjort studieobjekt. fakulteten lämpar sig att studera eftersom den önskar 
samlokalisera sina institutioner i en ny byggnad och är en del av ett större projekt i 
göteborg, campus näckrosen. Utifrån verksamhetens syn på sitt uppdrag gjordes 
en alternativ läsning av platsen för en ny byggnad och en annan plats föreslogs, 
Kvarteret Abborren i gamlestaden, göteborg.

resultatet av den teoretiska analysen av fallstudien utgjorde underlag för en 
rumslig utredning. med utgångspunkt i byggda referensprojekt har den rumsliga 
utredningen bedrivits genom studier i ritning samt fysisk och digital modell. 

Process

examensarbetet bedrevs under en längre tid utifrån målsättningen att fallstudien 
skulle resultera i ett egenritat byggnadsförslag för den konstnärliga fakulteten i 
göteborg. Under arbetets gång fattades beslutet att en serie undersökningar av 
begreppet i relation till den egna begreppsmodellen bättre beskriver projektets fynd 
och slutsatser. 
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Operationell modell för fallstudie

Fallstudie i två steg;
1. Teoretisk tillämning av modellen
2. Praktisk tillämpning av modellen

Diskussion 
Slutsats

Bakgrund
Syfte, frågeställning

Begreppsanalys av:
1. Arkitekturteori och forskning
2. Visionnära dokument
3. Byggda exempel inom
    lärandemiljöer

Del 1 teori

Resultat

Del 2 empiri
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Del 1. fleXibiliTeT

Operationell modell för fallstudie

Fallstudie i två steg;
1. Teoretisk tillämning av modellen
2. Praktisk tillämpning av modellen

Diskussion 
Slutsats

Bakgrund
Syfte, frågeställning

Begreppsanalys av:
1. Arkitekturteori och forskning
2. Visionnära dokument
3. Byggda exempel inom
    lärandemiljöer

Del 1 teori

Resultat

Del 2 empiri1. Ord, begrepp och fenomen. Användning och avsikter   
2. Visioner och användning för lärandemiljöer inom högre utbildning
3. Praktisk implementering genom tiderna
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begrepp och fenomen – användning och avsikter

fleXibiliTeT 1.1

Bild 1. Alix Guillard: Konstruktion av den mongoliska tältstrukturen Yurta. Ett exempel på en flexibel 
byggnadsstruktur är traditionell nomadisk bebyggelse i form av transportabla tält. Tältet kan sägas vara 
flexibla konstruktioner eftersom det är möjliga att flytta, montera och demontera efter behov. 
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Flexibilitet – ett ord

flexibilite´t subst. ~en 
ORDLED: flex-ibil-itet-en
förmåga till anpassning till skilda situationer 13

ordet flexibilitet har sin etymologiska härkomst från latinets flexibilitas med 
betydelsen böjlig.14 flexibilitet som term(ord) beskriver hur mycket ett material 
eller en vävnad kan böjas eller tänjas utan att rupturera eller gå av. flexibilitet 
kan också betyda att någon eller något har en förmåga att förändras efter rådande 
omständigheter. 

Flexibilitet – ett begrepp och ett fenomen

med bakgrund i den etymologiska betydelsen kan begreppet, i en arkitektonisk 
diskurs, beskrivas som en byggnads förmåga till förändring eller anpassning efter 
rådande omständigheter. Alla tänkbara byggnadsstrukturer kan utifrån definitionen 
sägas vara flexibla i något hänseende eftersom byggnader vanligtvis brukas på olika 
sätt i olika tider. fullkomligt oflexibel arkitektur existerar sannolikt inte. Därför var 
det i detta arbete av större intresse att studera fenomenet flexibilitet. fenomenet 
flexibilitet rymmer de möjliga tolkningar som har förknippats och förknippas med 
ordet och begreppet. 

Tidig tolkning av begreppet
flexibilitet har förekommit som fenomen inom arkitekturteorin sedan mitten på 
1900-talet.15 Under funktionalismen förordades flexibla planlösningar i en strävan 
att kunna skapa rum efter funktion. målsättningen var att inrymma fler än en 
funktion eller aktivitet per rum. med flyttbara arkitektoniska element, oftast väggar 
av lättviktskonstruktioner skapades det flexibla systemet. ett tidigt exempel utgörs 
av gerrit rietvelts schröder house där flyttbara väggar ändrar planlösningen 
mellan öppen yta och mindre rum. 

Den här typen av inbyggd flexibilitet blev senare kritiserad från flera håll. bland 
annat för att de flyttbara byggnadselementen ofta inte användes, men också för 
att arkitekter ansågs vilja styra för mycket över rummets användning genom 
funktionsindelning. åsikter som troligtvis kom ur den arkitekturteoretiska 
kursändring som startade under 1960-talet. rörelsen kritiserade funktionalismen 
och innefattade ett flertal nya teoribildningar och ideal.16

13.  nat ionalencyklopedin,  f l ex ibi l i te t .  ht tp: / /www.ne.se  (hämtad 2017-05-12)
14.  svenska akademins  ordbok,  spal t  f  794 band 8,  1925
15.   for ty,  Adr ian.  Words  and bui ldings :  A Vocabulary  of  modern Archi tecture .  new York:  Thames  & hud-

son,  2004.
16.  Ventur i s  complexi ty  and contradict ion in  Archi tecture  publ icerades  1966 och fö l jdes  av  e t t  f l e r ta l 

teor i r iktningar  som postmodernism och dekonstrukt iv i sm vi lka  förhöl l  s ig  kr i t i skt  t i l l  funkt ional i smen. 
hearn,  m. fi l .  ideas  That  shaped bui ldings .  cambridge,  mass :  The miT press ,  2003.s .303-321
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Den samhällsrörelse som under1960-talet också framförde kritik mot kapitalism 
använde begreppet flexibilitet i politisk mening och i relation till stadsplanering.17  
förutbestämda användningsområden av städer motarbetades och istället 
förespråkades fritt spelrum, lustfyllda aktiviteter och en diversifierad användning 
av arkitekturen. situationisterna18  är ett exempel på en gruppering som verkade 
enligt detta ideal och som kritiserade funktionalismens strikta stadsplaneideal. i 
projektet Dérive uppmuntrade de till fri användning och upplevelse av stadsrummet 
genom en sorts planlös drift(vandring). Arkitekter och kontor som superstudio19  
och Yona friedman20 illustrerade tidens arkitektur i form av oändligt repetitiva 
gridstrukturer som kopplades samman över världen. strukturerna var ämnade som 
ramverk människor bruka och habituera fritt, en sorts total flexibilitet i relation till 
omgivningen. 

Bild 2. Axonometri av Schröder 
 House, Gerrit Rietveld, 1924.
Flexibilitet i relation till planlösning 
i form av skjutväggar skapade rum 
efter aktivitet och önskad funktion. 

17.  for ty,  Adr ian.  Words  and bui ld ings
18.  si tuat ionis terna var  en internat ionel l  sammanslutning av  avantgardekonstnärer  som star tades  av  b land 

andra  guy Debord i  ita l ien.  mel lan 1957 och 1972 ka l lade  s ig  röre l sen för  den ”si tuat ionis t i ska  interna-
t ionalen”.

19.  ita l ienskt  arki tektkontor  som grundades  1966 i  florens ,  ita l ien av  Adol fo  nata l in i ,  cr i s t iano Tora ldo di 
francia .  publ icerade s ina  idéer  i  den i ta l ienska t idskr i f ten cassabe l la  under  1960-ta le t

20.  Yona fr iedman,  född 1923,  ungersk- f ransk arki tekt .  inf lyte l ser ik  under  1950-  och 60ta le t  för  s ina  idéer 
om för  mobi l  arki tektur  och projektet  The spat ia l  city.  (kä l la .  yonafr iedman.com)
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Bild 3. illustration av Yona Friedman, 
Spatial City, 1964. 
Flexibilitet i form av megastructure. 
Bebyggelsen föreslogs förläggas till 
luftrummet för att den urbana ytan 
(marknivån) inte skulle störas av 
bebyggelse. Ny konstruktionsteknik 
skulle skapa ett ändlöst flexibelt 
samhälle. En arkitektur med syfte 
att bidra till människans frigörelse i 
samhället.

Bild 4. Illustration av Superstudio 
från 1971, ur projektet Continous 
Monument. En flexibel megastructure 
som utformats för att med tiden 
kunna täcka jordens yta i en total 
urbanisering. Medlet för att undvika 
traditionell arkitektur var ett oändligt 
rumsskapande gridsystem. 
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De oändliga gridbaserade strukturerna är klassiska exempel på utopisk 
pappersarkitektur ämnad att utforska och testa gränser. om de tidiga 
funktionalistiska tolkningarna av begreppet kritiserades för att vara för låsta till 
byggnadstekniska lösningar kunde dess utopiska kritiker avfärdas för att vara för 
extrema och verklighetsfrånvända. 

Den kritik som den nederländska arkitekten herman herzberger (1932) framförde 
mot den funktionalistiska flexibiliteten var också kraftig, men den egna tolkningen 
av begreppet flexibilitet kanske mer realistisk. herzberger ansåg att arkitektur med 
självändamål att vara flexibel skapar intetsägande och själlös arkitektur som inte 
förhåller sig till människan som brukar den. 

flexibility signifies - since there is no single solution that is preferable 
to all others, the absolute denial of a fixed, clear cut standpoint. The 
flexible plan starts out from the certainty that the correct solution does 
not exist, because the problem requiring a solution is  in a permanent 
state of flux, i.e. is always temporary. it is equally clear that neither 
neutrality, which is the inevitable result of flexibility (tolerable for all, 
just not right for no-one), nor specificity which is the consequence of 
too much expression (just right but for whom?), can yield an adequate 
solution.21

istället introducerade herzberger förhållningssätet om polyvalence ”The most 
overlooked idea is polyvalence where spaces are open to multiple interpretations and 
ways of being appropriated”.22 herzberger förespråkade en rationellt strukturerad 
arkitektur som samtidigt klarar att tillgodose brukarens specifika behov. Den 
specifika utformningen ska i sin tur också möjliggöra flexibelt användande. 
herzbergers hållning och tolkning av begreppet inkluderar en sorts specifik 
generalitet baserad på tilltro till användarnas förmåga att själva välja hur 
arkitekturen ska brukas. ett exempel på förhållningssättet återfinns i en skola i 
nederländerna som hertzberger ritat. se bildtext.

21.  her tzberger,  herman.  lessons  for  students  in  Archi tecture .  010 publ i shers ,  2005.  s .  146
22.  inspe lad interv ju med h.h. Dutch prof i le s :  herman hertzberger.  ht tps : / /www.youtube.com/watch?t i -

me_cont inue=9&v=75kA5e5V4ck.  åtkomstdatum 31 januar i  2017.

Bildserie till höger 5: 
Montessoriskola i Delft, Nederländerna, av Herman Herzberger, byggdes i etapper mellan 1960 och mitten 
av 1980-talet. Planen är rationellt utformad med klassrum i anslutning till ett centralt samlande rum. Men 
i byggnaden finns också specifika delar designade för flexibelt användande. En försänkning i golvet med 
flyttbara boxar och ett permanent podium är specifika, men uppmuntrar till varierad användning och kan 
användas för samlingar, lek och utställningsyta. 
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Dagens tolkningar av flexibilitetsbegreppet

intresset för att definiera och studera flexibilitet tycks fortsatt intakt inom den 
arkitektoniska diskursen. i den studerade litteraturen återfinns ett flertal försök 
till att skapa definitioner genom undergrupperingar och införande av ytterligare 
begrepp. målsättningen med de nya begreppen kan sägas vara att tydliggöra vilken 
sorts flexibilitet som är mest relevant att studera för en viss byggnadssort. De 
vanligast förekommande underkategorierna som hittades är flexibilitet, generalitet, 
adaptivitet, robusthet, resiliens och elasticitet.

Adaptivitet, resiliens och robusthet - olika sorters förändringsförmåga
haan et al. har i forskning kring infrastruktursystem studerat användandet av 
begreppet flexibilitet i olika vetenskapliga diskurser, varav en var fysisk planering.23 
forskningsgruppen har definierat att flexibilitet går att relatera till tre andra begrepp 
som alla kan överlappas med varandra;

Flexibilitet och adaptivitet     
båda begreppen relaterar till långsiktig förändringsförmåga. flexibilitet 
är förinställd på en viss typ av förändring genom inbyggda egenskaper 
som svarar mot förändringen när den sker. Adaptivitet har istället för-
ändringsförmåga utan inbyggda egenskaper, förändringen sker automa-
tiskt vid behov. 

Flexibilitet och resiliens      
skiljer sig åt i form av hur de responderar på förändring i relation till 
tid. flexibilitet responderar på lång sikt medan resiliens beskriver för-
ändringsförmåga i nuet genom snabb återhämtning eller motstånd mot 
störningar.

Flexibilitet och robusthet      
flexibilitet beskriver en synlig förändringsförmåga men robusthet be-
skriver förändring som sker utan visuell förändring. 

flexibilitet kan alltså tolkas som förutsedd och inbyggd förändringsförmåga vilken 
planerats innan en strukturs uppförande. flexibilitet innebär en synlig förändring 
som sker på lång sikt. Adaptivitet kan istället vara en inneboende egenskap i ett 
material som förändras automatiskt till följd av yttre påverkan. robusthet beskrivs 
som strukturer vilka behåller sitt utseende men ändå tål förändring medan resiliens 

23.  De s tuderade di skurserna var  fys i sk  p laner ing,mi l jövetenskap och sys temvetenskap.  haan,  J .  de ,  J .  h. 
Kwakkel ,  W. e.  Walker,  J .  spirco,  och W. A.  h.  Thissen.  ”framing f lex ibi l i ty :  Theor i s ing and data  mining 
to  deve lop a  useful  def ini t ion of  f lex ibi l i ty  and re la ted concepts” .  futures ,  specia l  is sue :  flex ib le  infra-
s t ructures ,  43,  nr  9  (november  2011) :  923–33. 
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kan sägas finnas i strukturer som kan återhämta sig efter extrem påfrestning. ett 
begrepp som vanligtvis används i relation till stadsbyggnadsskalan där städer 
designas för att kunna återhämta sig efter påfrestningar som exempelvis efter 
naturkatastrofer.24 

Flexibilitet, generalitet och elasticitet i relation till byggnadsnivå och ekonomi
i rapporten ”Fullt flexibelt”, som är framtagen av sveriges Kommuner och 
landsting (sKl) finns definitioner av flexibilitetsbegreppet i relation till byggd 
miljö. rapporten är framtagen i syfte att vara ett hjälpmedel för arkitekter och 
lokalplanerare med flera som arbetar med sjukhusbyggnation. sKl beskriver att 
det inom vårdområdet finns ett behov av flexibla och generella byggnader som 
kan förändras i takt med sjukvårdens förändrade behov.25 flexibilitet definieras på 
följande vis i rapporten: 

Flexibilitet:        
flexibla byggnader är mångfaldigt användbara men kräver mindre 
byggnadstekniska anpassningar vid verksamhetsförändringar och 
omflyttningar. 

Generalitet:        
generella byggnader är mångfaldigt användbara utan byggnadsteknis-
ka anpassningar. byggnadens verksamheter kan använda alla lokaler. 
 Dimensionering av rumsstorlek, rumshöjd och bjälklags bärförmåga i 
hela byggnaden baseras på den mest krävande brukarens krav. 

Funktionell generalitet styrs av planlösningen där rum och samband pas-
sar flera olika verksamheter medan teknisk generalitet styrs av byggnads-
tekniska parametrar som bjälklags bärförmåga och storlek på vertikala 
installationsschakt mm. 

Elasticitet:         
elastiska byggnader tillåter att verksamheterna expanderar och krymper. 
expansion kan åstadkommas inom byggnaden i form av överyta eller 
genom tillbyggnader. ett sätt att minska byggnadens storlek är genom 
rivning eller uthyrning av för tillfället överflödiga byggnadsdelar.

i rapporten beskrivs också redundans, en egenskap inom installationstekniska 
delar av en byggnad som skapar generalitet, flexibilitet och elasticitet med hjälp 
24.  ”What  Does  ’res i l i ence’  have to  Do With Archi tecture?”  metropol i s ,  22 mars  2013.  http: / /www.metro-

pol i smag.com/archi tecture/res i l i ence-archi tecture/ .
25.  ful l t  f l ex ibe l t .flex ibi l i te t  och genera l i te t  i  s jukhusbyggnader.  sver iges  kommuner  och landst ing.  2008
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av dubblerade funktioner och överkapaciteter i systemen. enligt sKl medför hög 
redundans robusthet. begreppet robusthet används av sKl för att beskriva stabilitet 
och motståndskraft mot driftsstörningar i en byggnad. 

rapporten problematiserar begreppstolkningarna i relation till ekonomiska frågor. 
en optimering av flexibilitet, generalitet och elasticitet beskrivs som lösningen för 
en ekonomiskt hållbar arkitektur. 26 Alltför specifikt utformade byggnader beskrivs 
ha kort ekonomisk livslängd. De har optimala arbetsbetingelser för stunden men 
blir mindre optimala med tiden eftersom de flesta verksamheter förändras över tid. 
maximalt generella byggnader är också oekonomiska eftersom det är billigare att 
bygga specifika lösningar än att dimensionera alla lokaler baserat på specifika behov 
i ett fåtal rum. Ju fler verksamheter med interna specifika behov som ska rymmas 
i en byggnad desto mer kostnadskrävande blir flexibiliteten och generaliteten. 
enligt rapporten kan det dock vara lönsamt med redundans eftersom tekniska 
installationer tenderar att öka i omfång under en byggnads levnadstid och de kan 
vara svåra att addera i en för liten stomme.

26.  ib id.  ful l t  flex ibe l t .  sKl 

Funktionell 
generalitet

Flexibilitet

Elasticitet

Illustration (egen) av några av rapportens tolkningar av flexibilitet i relation till vårdmiljöer. 
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Flexibilitet på byggnadsnivå genom lagerindelning
sKl:s beskrivning av flexibilitet öppnar upp för en annan aspekt av hur flexibilitet 
beskrivs idag. indelningen av byggnader i nivåer och lager där olika typer av 
flexibilitet kan sorteras efter livslängd och typ. 

i boken ”How Buildings Learn: What happens after they are built” har stewart brand 
utvecklat teoretikern frank Duffys modell för lagerindelning av byggnader.27 
modellen syftar till att möjliggöra maximal flexibilitet och långsiktig förvaltning av 
byggnader för att undvika höga omkostnader för fastighetsägare. lagerindelningen 
är kategoriserad efter varje lagers förmodade livslängd. en separering av lagren 
möjliggör att material med kort livslängd inte byggs in i strukturer med lång 
livslängd. nivåerna utgörs av sex s: site (plats), structure (stomme), skin (skal/
fasad), services (tekniska installationer), space plan (planlösning) och stuff  (saker/
inredning). modellen beskriver att lager med lång livslängd styr över de med 
kortare, en stommes placering flyttas inte för att rymma en ny inredning. men 
det finns undantag, förändringar på inredningsnivån kan i längden styra en annan 
nivå. om ett datorsystem byts tillräckligt ofta i en kontorsmiljö installeras kanske 
slutligen ett installationsgolv. 

Lagerindelning ger robusthet
Det som av brand beskrivs som flexibilitet genom lagerindelning kallas av 
arkitekturforskaren Ulrik stylsvig madsen robusthet.28 stylsvig madsen beskriver 
robusthet som ett begrepp vilket omfattar en byggnads stomsystems motståndskraft 

27.  brand,  stewar t .  how bui ldings  learn:  What  happens  After  They’re  bui l t .  repr int  edi t ion.  new York,  nY: 
penguin books ,  1995.

28.  sty l sv ig ,  madsen,  Ulr ik .  ”robust  Arki tektur-  arki tekturen som en akt iv  de l  a f  organisat ioners  ident i te t s s -
kabel sesproces” .  2008,  u .å .

Lager     Livslängd  Ansvar
1. Site         oändlig Samhället
2. Structure       30-50 år Samhället och ägaren
3. Skin            20 år Samhället och ägaren
4. Services           15 år Samhället och ägaren
5. Space plan         6 år       Hyresvärden
6. Set 1 v-månader-år Hyresgästen

Brand och Duffys sex S med indelning efter förmodad livslängd och diagram som illustrerar lagren. 

2. 3. 4. 5. 6. 

1.
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mot extrem påfrestning, som exempelvis brand, men också motståndskraft mot 
dagliga påfrestningar som väder och vind eller slitage. stylvig madsen uppmuntrar, 
precis som brand, till en nivåindelning efter byggnadens funktionskrav. en 
lagerindelning av material och system efter livslängd kan skapa en robust arkitektur 
som är både dynamisk och statisk. lagerindelningen medför att material med kort 
livslängd byts ut med jämna mellanrum och på så vis genomlever också en robust 
byggnad förändring över tid. stylvig madsens tolkning av begreppet robusthet 
är därmed inte densamma som haan et al. som framförde att robusthet innebär 
förändring med oförändrat utseende. 

Sammanfattning av litteraturgenomgång

herman herzbergers förhållningssätt och mål kring ett flexibelt användande av en 
byggnad med kombinerade specifika och flexibla arkitektoniska lösningar ansågs 
intressant. herzberger utgår ifrån användarens behov av det specifika och det 
flexibla. 

Trots att sKl analyserar flexibilitet ur ett ekonomiskt perspektiv förespråkar de 
också att fördelarna av flexibilitet utvärderas i relation till behovet av specifika 
lokaler. slutsatsen är att maximal flexibilitet inte är eftersträvansvärd då den kan 
bli dyrköpt i ett scenario där verksamheter med många specifika lokalbehov ska 
rymmas inom en byggnad. 

litteraturgenomgången bidrog till en utökad förståelse för begrepp och fenomen 
och tillförde ett nytt förhållningssätt till de två - relationen till det specifika i form 
av brukarnas behov. 
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Visioner och användning för lärandemiljöer inom högre utbildning

fleXibiliTeT 1,2
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Begreppsanvändning i planer och rapporter
i introduktionen fastslogs att flexibilitet är ett vanligt förekommande begrepp i 
visionära dokument, campusplaner och rapporter relaterade till lärandemiljöer 
för högre utbildning. en utökad undersökning av planerna gjordes där inringade 
definitioner ur litteraturgenomgången inkluderades.

med campusplaner avses de dokument som lärosäten tar fram i samarbete med den 
statliga fastighetsägaren Akademiska hus för att beskriva och förankra visioner och 
målbilder kring de fysiska miljöerna. Anledningen till att en enskild fastighetsägares 
dokument givits stor vikt i undersökningen är att den är statligt ägd och samtidigt 
den överlägset största ägaren av lärandemiljöer inom fältet.29 Akademiska hus 
är också drivande i att utveckla campusplaner tillsammans med lärosäten. Vid 
utgången av 2013 ägde företaget hus fastigheter på 37 campusområden, varav 
ca trettio hade en aktuell plan. nio av planerna fanns vid undersökningens 
genomförande publicerade på Akademiska hus hemsida och har därför kunnat 
granskas.30 en rapport, Framtidens lärandemiljöer, framtagen av sveriges 
universitets- och högskoleförbund (sUhf) inkluderas i undersökningen eftersom 
det enda dokument som hittats vilket beskriver framtidens lärandemiljöer och inte 
är relaterat till en enskild fastighetsägare. 32

följande möjliga definitioner av flexibilitet har eftersöktes i dokumenten: 

 ·  flexibilitet
 · generalitet
 · adaptivitet
 · elasticitet
 · robusthet
 · förändringsbarhet/transformerbarhet
 · mobil

 · resiliens

SUHF:s användande av flexibilitetsbegreppet
sammanfattningsvis kan sägas att den fysiska miljöns egenskaper behandlas mycket 
lite i sUhf:s rapport. Där lärandemiljöers fysiska utformning beskrivs förekommer 
ordet flexibilitet mycket ofta. ordet flexibilitet används för att beskriva generalitet 
i planlösningar och möblering ”Lokalernas flexibilitet blir av central betydelse 
och kraven ökar på att utveckla gemensamma och multifunktionella rum som kan 
användas dygnet runt”. 32 Övriga eftersökta definitioner för flexibilitet förekom inte 
i rapporten. 

29.  ”bolagss tyrning #akademiskahus” .  åtkomstdatum 27 feb 2017.  https : / /goo.g l /kYlfqT.
30.  nio campusplaner  t i l lgängl ia  på  Akademiska hus hemsida 20170117.Vid rappor tens  in lämnande f inns 

yt ter l igare  två  p laner  t i l lgängl iga .  ”campusplaner  #akademiskahus” .  ht tps : / /goo.g l /8KTbZn.
31.  ”framtidens  lärandemil jöer  -  rappor t  f rån sUhfs arbetsgrupp”.  åtkomstdatum 17 januar i  2017.  ht tp: / /

www.suhf. se/nyheter-press /nyheter/ f ramtidens- larandemil joer-rappor t- f ran-suhfs-arbetsgrupp
32.  ib id.  s .14
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Campusplanernas användande av flexibilitetsbegreppet
sammantaget förekommer ordet flexibilitet 50 gånger i de studerade 
campusplanerna. robusthet och generalitet förekommer vardera 14 gånger, de 
andra eftersökta orden förekommer inte alls eller mycket sällan. flexibilitet används 
ibland för att beskriva en önskad kvalitet i hela campusområdet men i majoriteten 
av fallen används flexibilitet för att beskriva en önskad generalitet i arbets-, 
forskar- och lärandemiljöer. behovet av lokaler med kort- och långsiktig generalitet 
framhålls, de ska kunna möbleras om efter behov, men också klara att hysa andra 
verksamheter i framtiden. i lunds campusplan används flexibilitet enligt ett flertal 
olika definitioner vilka överensstämmer med sKl:s definitioner av flexibilitet, 
generalitet och elasticitet. Därtill förekommer begreppet robusthet ett tiotal gånger, 
vilket är unikt för de studerade campusplanerna. robusthet används för att beskriva 
hållbara stomsystem och material i befintlig bebyggelse och som en eftertraktad 
egenskap i nya byggnader. 

en viktig hållbarhetsaspekt är att nya arbetslokaler, oavsett för forskning 
eller för kontorsverksamhet, utformas så generella som möjligt för 
inbördes flexibilitet och för att andra verksamheter enkelt ska kunna ta 
över utrymmena. Arbetsmiljöerna planeras också så att det är möjligt 
för verksamheter att expandera eller krympa. 32  

  Ur Campusplan Lunds universitet 2012 s. 83

Informationsinhämtning från intervjuer

för att klargöra hur fastighetsägare och utbildningssamordnare förhåller sig 
till flexibilitetsbegreppet genomfördes intervjuer med mårten Tiselius chef för 
arkitektur och byggnadsplanering vid göteborgs universitet och Karin Ahlzén 
fastighetsutvecklare på Akademiska hus i stockholm .

Karin Ahlzén berättade att Akademiska hus inte har en bestämd definition av 
flexibilitet varför olika definitioner går att finna i campusplanerna. Däremot 
framhåller Ahlzén att det som efterfrågas oftast är generalitet i bemärkelsen 
“miljöer som är anpassningsbara efter en verksamheters förändrade behov över tid, 
utan ombyggnation”. Akademiska hus avser att äga och förvalta lokaler långsiktigt 
utifrån en önskan om ekonomisk hållbarhet. byggnaderna ska hålla för att brukas 
över tid, en inbyggd robusthet måste därför också inkluderas. för lärandemiljöer är 
hyresperioder ofta ca 10-20 år vilket resulterar i att hyrestagaren eller verksamheten 

33.  ”lunds  univers i te t s  campusplan #akademiskahus” .  åtkomstdatum 14 maj  2017.  https : / /goo.g l /rAhpzb.



33

inte nödvändigtvis är densamma under byggnadens livslängd. Akademiska hus 
har därför ett intresse av att byggnadsbeståndet ska kunna vara generellt nog för 
att kunna ställa om till kontor eller bostäder vid behov. samtidigt understryker 
Ahlzén att hög arkitektonisk kvalitet i slutändan är en av de viktigaste faktorerna 
för långlivad arkitektur. 

inte heller göteborgs Universitet har definierat vad som avses med flexibilitet, men 
använder begreppet på ett liknande sätt som Akademiska hus. mårten Tiselius 
delade Ahlzéns tankar om att generalitet är önskvärt. motivet för göteborgs 
universitet att vilja ha generella lokaler är att de helst hyr lokaler i stadens mest 
centrala delar där markhyran är hög. målet med generella lokaler blir att på lång 
sikt kunna hysa universitetets variation av verksamheter i samma lokaler ”Vi 
kräver att våra nya byggnader ska kunna klara två lokalprogram, den verksamhet de 
byggs för - oftast undervisning och forskning, men också kontor för administrativa 
verksamheter. Däremot planerar vi inte för andra möjliga program än våra egna, vårt 
största lokalbehov utgörs av kontor och lärandemiljöer”. Tiselius beskrev i intervjun att 
när verksamheter vill flytta till nya lokaler måste ofta den hyrda ytan minskas till 
följd av ökade kostnader. Verksamheten har inte råd att hyra lika mycket yta i en ny 
byggnad. ofta är det de mest specifika lokalerna som rationaliseras bort eftersom 
inte alla verksamheter som kan tänkas använda lokalen. 

Sammanfattning av plangranskning och intervjuer

genomgången befäste påståendet om att flexibilitet är en efterfrågad egenskap i 
framtidens lärandemiljöer för både fastighetsägare och utbildningssamordnare. 
begreppet definieras sällan, men förekommer som ett paraplybegrepp för andra 
definitioner. sKl:s undergruppering av begreppet i elasticitet och generalitet är i 
de flesta fall giltig. ett begrepp som också används är robust. robusthet används 
för att beskriva en byggnads tålighet och långsiktiga hållbarhet. i intervjuerna 
framkom att ekonomiska faktorer som markhyra och hyreskostnader styr en önskan 
om att vilja ha flexibla lokaler. både fastighetsägare och hyresgäst har ett långsiktigt 
perspektiv vad gäller lokalernas användning och förespråkar hög kvalitet i material 
och gestaltning. 
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praktisk implementering genom tiderna

fleXibiliTeT 1.3

Bild 6. Medeltida karta över Collegio di Spagna.. Bild 7. Th.. Foto från innergården. 
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Begreppsförekomst i den fysiska miljön

flexibilitet är idag en eftertraktad egenskap i lärandemiljöer. för att utreda före-
komsten av flexibilitet i den befintliga byggda miljön studerades lärandemiljöer ur 
ett historiskt perspektiv. exemplen utgör ett urval av typologier och som analy-
serades utifrån de studerade definitioner av flexibilitet som figurerat i de tidigare 
avsnitten.

Flexibilitet i tidig universitetsbebyggelse
Universitetsbyggnader har funnits i europa sedan de högmedeltida 1100- och 
1200-talen och är en av de äldsta institutionerna i det västerländska samhället.34 
Till en början hade universiteten inga egna byggnader utan samlades i vissa 
stadsdelar där de hyrde in sig i lokaler. med tiden kom de att äga egna byggnader 
och under 1400-talet startade universitetens byggnation i egen regi. Universiteten 
samlade sina verksamheter i gemensamma anläggningar, sk. kollegium, vilka var 
populära under 1500- och 1600-talet. 

Referens 1. Collegio di Spagna, Bologna från 1367
Kollegierna var utformade efter de specifika behov som fanns. De var starkt 
kopplade till kyrkan och innehöll ofta ett kapell. De var också en sorts internat med 
sovrum för studenter och lärare. ett exempel på ett kollegium är collegio di spagna 
i bologna. planen kan idag sägas vara av generell karaktär till följd av kvadratiska 
rumsformer med höga takhöjder. rummen är förlagda runt en samlande innergård. 
Universitetet var ett slutet kvarter, men förhåller sig till platsens skala och 
materialitet. byggnaden är materialmässigt robust, men kan inte sägas vara elastisk i 
fråga om möjlig expansion. 
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34.  claes  caldenby.  Univers i te tet  och s taden.  White  coordinator  påbygget .  1994,  s  15
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Institutionsuniversitet - efter upplysning och modernisering 1700-1800 
Kollegierna växte småningom och blev slutligen alltför stora och labyrintiska 
för att kunna hysa hela universitet.35 Universiteten delade verksamheterna i 
mindre enheter, institutioner, vilka kunde husera i olika byggnader utspridda i 
staden. Teologiska fakulteten var länge universitetets kraftcentrum med en stark 
anknytning till kyrkan. bebyggelsemässigt var och är både lund och Uppsala bra 
exempel på medeltida universitetsstäder med institutionsbebyggelse insprängd i 
staden och en fysisk närhet till domkyrkan. 

nyhumanistiska strömningar och det definitiva inträdet av naturvetenskapen 
och den empiriska vetenskapen på 1800-talet förändrade synen på kunskap och 
lade grunden för det moderna universitetsväsendet.36 Vid samma tid gjorde 
forskningen sitt intåg. i sverige hämtades inspirationen framförallt från Tyskland 
där undervisning var grundad på forskning och bedrevs vid statliga men relativt 
självstyrande universitetet. 

De naturvetenskapliga disciplinernas betydelse för framväxten av den fysiska 
miljön var viktig och byggnaderna som uppfördes under 1800-talet och början av 
1900-talet används fortfarande av universiteten som flaggskepp för verksamheten. 
De nya universitetens huvudbyggnader etablerades på stadens paradplatser och 
längs paradgatorna.

Vasaplatsen

Bild 8. Göteborgs universitetshus från 1907, samma år som högskolan erhöll full självständighet och 
likställighet med statsuniversiteten. En byggnad i sten, placerad indragen från gatulivet vilket förhöjer den 
pampiga effekten. Bakom byggnaden ligger Vasaparken på en höjd som en lummig fond. 

35.  ib id.  s27-37
36.  reger ingskans l ie t ,  reger ingen och.  ”högre  utbi ldning under  t jugo år” .  Text .  reger ingskans l ie t ,  25 juni 

2015.  ht tp: / /www.reger ingen.se/rat t sdokument/s tatens-of fent l iga-utredningar/2015/06/sou-201570/ .
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Referens typologi och flexibilitet 2. TU Delft, fakulteten för arkitektur
ett exempel på en byggnad från institutionsuniversitetets dagar utgörs finns på 
campusområdet för den tekniska högskolan TU Delft, i nederländerna. efter 
att byggnaden för arkitekturfakulteten brann 2008 inrymdes utbildningen i 
den tidigare huvudbyggnaden (från 1920) på campusområdet. 37 byggnaden 
renoverades för att passa arkitekturfakulteten och två tillägg gjordes i form av hallar 
för föreläsning och verkstäder. byggnaden klarade ett förändrat användande över 
tid till följd av generösa våningshöjder och stora rumsmått, en sorts generalitet. 
byggnadsvolymens form och disposition möjliggör tillbyggnader och utbyggnader, 
en sorts inbyggd möjlighet till elasticitet. materialmässig robusthet fanns i huset 
liksom generösa ytor för kommunikationer. 

Utbyggnadsprincip TU Delft 
Befintlig byggnad från 1920, i huudsak i tre plan
1. Föreläsning och utställning tillbyggd 20081 plan dubbelhögt
2. Modellhall tillbyggd 2008, 1 plan dubbelhögt
3. Kantin, kafé, bar, 1 plan
4. Service
5. Admin
6. Lärandemiljöer

 

1.

1. 2.

3.

3.3. 4.

5.

6. 6.

6.

6.

6.

5.

6.

Bilderna 9, visar de två tillbyggda hallarna. Tv. förelsänings- och utställningshall och Th. modellhall och verkstad.

37.  ”The making of  bK city” .  TU Del f t .  åtkomstdatum 31 maj  2017.  https : / /www.tudel f t .n l /en/archi tectu-
re-and-the-bui l t -environment/current/press - informat ion/the-making-of-bk-c i ty/ .
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Bild 10. SU och den, på sin tid, kritiserade campusbebyggelsen i Frescatiområdet. Stora enheter, flyglar i rad 
kopplade i en kamformation. Stor parkeringsplats och stort parkrum. 

38.  reger ingskans l ie t ,  reger ingen och.  ”högre  utbi ldning under  t jugo år” . 
39.  caldeby.  s .  57

Universitetens utbyggnad vid 1900-talets mitt
Under andra halvan av 1900-talet förstatligades högskolesystemet.38 en omfattande 
utbyggnad av universitet och högskolor ägde rum under 1960- och 1970-talet. 
orsakerna var befolkningstillväxt, att ett ökat antal ungdomar gick vidare till 
högre utbildning samt att forskningsverksamheten expanderade. exempelvis 
förstatligades stockholms högskola och blev universitet 1960. statliga ämbeten som 
Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskoleämbetet, Kanslersämbetet, 
högskoleverket och Universitetskanslersämbetet grundades vid samma tid.

Den snabba expansionen av antalet studenter och forskare ledde till en lika snabb 
expansion av universitetsbebyggelsen, både för gamla och nya universitet.39 staten 
krävde byggnation till låga kostnader varför universitetens nya byggnader uppfördes 
på billigare mark strax utanför stadskärnorna. målsättningen var att byggnaderna 
och institutionerna skulle vara funktionsseparerade från andra stadsfunktioner samt 
i viss mån också från varandra. byggnaderna placerades ofta glest på stora arealer 
för att möjliggöra en snabb utbyggnadstakt. De stora universitetskomplexen som 
byggts billigt och under kort tid blev starkt kritiserade av studenterna som saknade 
den akademiska andan i lokalerna samt närheten till stadskärnan. ett typiskt 
externuniversitet från tiden är stockholms Universitet som tidigare varit insprängt 
i stadsnätet kring observatoriekullen men flyttades till statsägd mark på frescati-
området på 1970-talet. 
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Referens typologi och flexibilitet 3. BMC, Lund.
efter att lTh grundats 1961 byggdes ett sorts externcampus på åkermark utanför 
lunds stadskärna. claes Anshelm ritade majoriteten av byggnaderna i området 
vilka gav uttryck för 1950-talets utbildnings-, planerings- och tekniksyn. 40 men 
Anshelms första stora uppdrag i området utgjordes av medicinarlängan (idag bmc) 
som ligger i anslutning till skånes universitetssjukhus. Komplexet uppfördes i 
etapper från 1948 och fram till 1976. byggnadens funktioner är separerade längs 
en breddad korridor kallad långa gången. hörsalar är placerade ut förgårdsmarken 
och gatan medan laboratoriebyggnader och andra lärandemiljöer är placerade på 
byggnadens på motsatt sida. byggnaden kan anses vara både generell, elastisk och 
robust. generalitet uppnås genom funktionssepareringen av programmet i enskilda 
volymer. elasticitet genom den gradvisa utbyggnaden och eftersom enskilda 
volymer kan hyras ut vid behov. robusthet återfinns i byggnadens material. 

Utbyggnadsprincip BMC Lund Anshelm
1. Långa gången, en våning
2. Lab-byggnad, tre våningar
3. Hörsalar, 1-2 våningar
4. Kafé

1. 
2.

3.

4.

40.  på l s son,  c.  m. (2003) .  ombyggnad pågår  :  lunds  tekniska  högskola  och ingenjörsro l lens  förändr ing 
history  of  sc ience  and ideas
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Bild 13. Göteborgs Universitets pedagogiska fakultet flyttade från det externa campusområdet i Mölndal in till 
centrala Göteborg 2006.

Det urbana universitetet 
Under 1990-talet fick den svenska kulturen ett urbant fokus.41 fördelarna med 
cityuniversitetet framhölls som uppenbara framförallt ur ett socialt perspektiv och 
universitet skulle vara en plats där olika kulturer möts. samverkan, en mötesplats 
mitt i byn och kunskapsstad blev ledord för tiden. Universiteten och dess campus 
skulle nu integreras i staden med hjälp av kunskapsstråk och kreativa noder och 
mötesplatser. städernas intresse av att knyta universiteten till sig kan sägas ha 
ekonomisk grund. efter att samhällsekonomin i större utsträckning baseras på 
tjänstesektorn istället för som tidigare inom industrin har universiteten involverats i 
en stadsutvecklingsanda med kultur och kunskap i centrum.41

idag råder liknande ideal som under 1990-talet. idén om Kunskapsstaden lever 
i högsta grad. Trots att sociala och miljömässiga kvalitéer har lyfts fram gällande 
externa campusområden är den urbana trenden fortsatt stark och en strävan finns 
att koppla samman befintliga campus med varandra och med staden. ett aktuellt 
exempel är den norska staden Trondheim som genomför en sammanslagning av 
universitetets fakulteter som tidigare huserat i egna campusområden. 41 staden 
har beslutat att bygga ett helt nytt campus närmre stadskärnan för att öka 
universitetets möjligheter till samverkan med det övriga samhället och arbetslivet, 
tvärvetenskapliga samarbeten mellan fakulteter samt anpassning av lokaler till nya 
lärandemiljökrav och trender.

41.  Vis ioner  av  kunskapss taden,  framtidss taden V,  stadsmil jörådet ,Kar l skrona.  1997 s5
42.  möl lers t röm, Vese l inka.  ”malmös omvandl ing:  f rån arbetars tad t i l l  kunskapss tad.  en diskursanalyt i sk 

s tudie  av  malmös förnye l se” .  lund s tudies  in  media  and communicat ion 16 (2011) .  ht tp: / / lup. lub. lu . se/
record/2166469.

43.  hajrasoul iha ,  Amir,  och reid ewing.  ”campus does  matter :  The re la t ionship of  s tudent  retent ion and 
degree  at ta inment  to  campus des ign”.  planning for  higher  educat ion,  2016.  ht tps : / /works .bepress .com/
hajrasoul iha/4/download/ .

44.  ”framtidens  campus” .  åtkomstdatum14 maj  2017.  ht tps : / /www.ntnu.no/campusutvik l ing.
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Referens typologi och flexibilitet 4. Orkanen, Malmö Högskola, Malmö.
malmö är en tidigare industristad som satsat stort på att ompröva självbilden och 
där begreppet Kunskapsstad är en uttalad planeringsmålsättning.45 etableringen 
av malmö högskola i Västra hamnen har varit lyckad och 2018 får högskolan 
universitetsstatus. som det första steget att etablera malmö högskola byggdes 
orkanen 2005 som ritades av Diener & Diener Architekten. 46 byggnaden är 147 
meter lång med lärandemiljöer fördelade i sex volymer. mellan dem finns fem 
innergårdar/atrium. en generalitet finns i orkanen där fem av volymerna möjliggör 
liknande planlösningar. i ett par av volymerna finns salar med exceptionella krav i 
form av hörsalar. Trapphusen är förlagda till innergårdarna. ett sammanhängande 
plan finns på gatunivå. robusta principer kan skönjas i placeringen av trapphus, 
separerade från volymerna. byggnaden är också elastisk eftersom nya volymer kan 
adderas längs kajen, inom ramen för systemet.

Orkanen Malmö Högskola 
Befintlig byggnad från 2005, fem plan, 43 500kvm.
1. Volymerna rymmer lärandemiljöer
2. Atrium och innergårdar
3. Kommunikation

Exteriör bild från universitetetsbron, interiör bild från ett av de fem atrium som ryms i byggnaden. 

45.  möl lers t röm, Vese l inka
46.  ”Univers i ty  bui ld ing -  Diener  & Diener  Archi tekten”.  åtkomstdatum 16 maj  2017.  http: / /dienerdiener.

ch/en/project/univers i ty-bui ld ing.
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Flexibilitet trots olikheter och specifika förutsättningar

Utgångspunkten att flexibilitet inte alltid existerat som fenomen, men som 
ett begrepp visade sig vara giltigt i studien av referenserna. Trots att flexibla 
lärandemiljöer inte började efterfrågas förrän i mitten av 1900-talet kunde alla fyra 
studerade typologier sägas vara flexibla på något vis. beskrivningar av byggnaderna 
utifrån de undergrupperingar som ringades in i föregående avsnitt fungerade väl. i 
referensstudien framkom att olika byggnadstypologier kan ha samma egenskap av 
flexibilitet. Det är alltså inte enbart byggnadens stil, byggnadsmaterial eller rumsliga 
komposition som påverkar. Det finns inte ett recept för hur en flexibel byggnad ska 
se ut. referenserna kan tolkas som generella eller i någon form, däremot kan inte 
alla betecknas som elastiska.

Det är tydligt att universitetets roll i samhället påverkar utformningen av 
byggnaderna. ett tydligt exempel ses i hur universitetets styrning avspeglade sig i 
den byggda miljön när den tidigare så starka kopplingen till kyrkan försvann och 
institutionsuniversitetet utvecklades.

Verksamheters interna förhållanden kan också härledas till hur byggnaderna 
formats. De miljöer som uppfördes under universitetets stora expansion i mitten 
på 1900-talet var uppbyggda kring enskilda institutioner. Varje enhet inom 
universitetet hade en egen byggnad med specialutformade lokaler. Ytor för spontana 
möten var förlagda till korridorer och informella studiemiljöer existerade endast 
inom biblioteken. 

Medeltid
- Generalitet
- Robusthet

- Generalitet
- Robusthet
-Elasticitet

- Generalitet
- Robusthet
-Elasticitet

- Generalitet
- Robusthet
-Elasticitet

- Generalitet
- Robusthet

1800-tal 1960-tal 2000-tal
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idag råder istället en trend där institutioner som tidigare verkat i egna byggnader 
slås samman med målet att tvärvetenskaplig samverkan ska uppstå. byggnaderna 
förväntas underlätta utvecklingen genom att tillföra fysiska ytor där människor kan 
mötas. i de studerade exemplen TU Delft och bmc sågs att när gamla byggnader 
brukas men uppdateras till dagens krav tillförs just sådana mötesplatser, en sorts 
socialt kitt. Den medeltida typologin med en centrerad, samlande gård omgiven av 
generella kvadratiska rum tycks återuppstå. 

elasticitet är en aspekt av flexibilitet som var högaktuell under externuniversitetets 
skapelse. en anledning till att universitetet kunde breda ut sig och förväntas 
växa har troligtvis att göra med marktillgången och ägandeformer av mark. 
externuniversiteten byggdes på statlig mark utanför städerna. sedan 1990-talet har 
många svenska lärandemiljöer uppförts i en urban kontext vilket försvårar elasticitet 
på grund av höga markpriser och platsbrist. specifika förhållanden gällande platsen 
för universitetet påverkar således också möjligheter till vissa former av flexibilitet. 
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Del 2. 

operATionell moDell fÖr  fAllsTUDie

Operationell modell för fallstudie

Fallstudie i två steg;
1. Teoretisk tillämning av modellen
2. Praktisk tillämpning av modellen

Diskussion 
Slutsats

Bakgrund
Syfte, frågeställning

Begreppsanalys av:
1. Arkitekturteori och forskning
2. Visionnära dokument
3. Byggda exempel inom
    lärandemiljöer

Del 1 teori

Resultat

Del 2 empiri
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operationell modell för begreppsanalys

2.1 fleXibiliTeT och DeT specifiKA  

Elasticitet

Platsens
betydelse

Robusthet

Utbildningarnas
karaktär

Universitetets
roll

Generalitet

SPECIFICITET

FLEXIBILITET

Elasticitet

Platsens
betydelse

Robusthet

Utbildningarnas
karaktär

Universitetets
roll

Generalitet
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Operationell begreppsmodell för vidare studier

en operationell begreppsmodell skapades som utvärderingsverktyg för den 
fallstudie som bedrevs i projektet. Tre definitioner av flexibilitet inkluderades 
i modellen med syfte att utvärdera relationen till tre valda parametrar som 
beskriver det specifika i någon bemärkelse.  

Flexibilitet
Utifrån slutsatser från teoriavsnittet avgränsades flexibilitetsbegreppet till de, för 
fallstudien, mest relevanta definitionerna; generalitet, elasticitet och robusthet. 
en förståelse för att de tre definitionerna ibland är avhängiga av varandra 
fanns, men bedömningen om att de är tillräckligt olika för att kunna studeras 
separat gjordes. Flexibilitet förekommer i modellen i egenskap av paraplybegrepp. 
innebörden av flexibilitet som egen definition (förprogrammerad ombyggbarhet 
i en byggnad) inkluderades inte i modellen. Anledningen var delvis att undvika 
förvirring i relation till paraplybegreppet, men också för att den sortens flexibilitet 
inte förekom i stor utsträckning i det material som studerades i teoridelen. 

sKl:s definitioner av elasticitet och generalitet användes i modellen. robusthet 
adderades eftersom definintionen förekom i relativt hög utsträckning i 
litteraturgenomgången och ansågs vara en eftertraktad typ av flexibilitet inom 
lärandemiljöer.  

Specificitet
herzbergers resonemang om att en byggnad måste innehålla både specifika och 
flexibla lösningar för att tillfredsställa användarens behov ansågs intressanta 
att studera i modellen. Utredningen av existerande byggnadstypologier 
för lärandemiljöer resulterade också i slutsatsen att det unika och/eller 
karakteristiska i olika grad påverkar vilken flexibilitet som var möjlig i de 
olika byggnaderna. Universitetets roll, verksamhetens karaktär och platsens 
förutsättningar ansågs ha påverkan på möjlig grad av flexibilitet i de studerade 
referenserna varför också dessa parametrar inkluderades i modellen. 

medvetenhet fanns kring att begreppet specificitet är problematiskt att 
använda då det öppnar upp för en ny begreppsvärld, inte mindre komplex än 
flexibilitetens. i modellen användes begreppet specificitet med utgångspunkt i de 
specifika krav som verksamhet eller plats ställer på en byggd struktur. specificitet 
står här inte nödvändigtvis i kontrast till flexibilitet. De sex begreppen verkar 
alla för att informera byggnaden om på vilket sätt den kan vara flexibel och 
samtidigt uppfylla platsens, universitetets och utbildningarnas behov.
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Generalitet
”generella byggnader är mångfaldigt använd-
bara utan byggnadstekniska anpassningar. 
byggnadens verksamheter kan använda alla 
lokaler.  Dimensionering av rumsstorlek, rums-
höjd och bjälklags bärförmåga i hela byggna-
den baseras på den mest krävande brukarens 
krav.” 47

Elasticitet
”elastiska byggnader tillåter att verksamhe-
terna expanderar och krymper. expansion 
kan åstadkommas inom byggnaden i form av 
överyta eller genom tillbyggnader. ett sätt att 
minska byggnadens storlek är genom rivning 
eller uthyrning av för tillfället överflödiga 
byggnadsdelar.” 48

Robusthet
olika definitioner av robusthet noterades i 
litteraturgenomgången och i campusplanerna. i modellen 
är följande definition gällande; en robust byggnad 
har en stomme som kan tillgodose brukarnas behov 
trots störningar, exempelvis ska utrymning kunna ske 
vid brand. byggnaden ska tåla väder och vind. en 
robust byggnad klarar tål dagligt slitage och kan möta 
funktionskraven över tid. 

Begreppsdefinitioner för flexibilitet

47.  ful l t  f l ex ibe l t .flex ibi l i te t  och genera l i te t  i  s jukhusbyggnader.  sver iges 
kommuner  och landst ing.  2008 s .  46-7

48.  ib id . 
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Universitetets roll
Definierades i modellen utifrån faktorer som universitetets 
uppdrag som myndighet, roll i samhället och uttalade krav 
på byggnader.

Utbildningens karaktär
Definierades utifrån en utbildnings eller fakultets behov 
av att bedriva en viss sorts forskning och pedagogik. men 
också utifrån dess behov av att verka inom en specifik 
miljö eller bransch. Utbildningars lokalbehov gällande ytor 
och utformning men också utifrån sambandskrav dem 
emellan inkluderades också som specifik egenskap.

Platsens betydelse
platsens specificitet beskrevs utifrån lokalitet, urban 
utformning, demografi och historia. existerande 
naturelement, geologi och framtidsplaner på 
stadsbyggnadsnivå. 

Begreppsdefinitioner för specificitet
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Operationell modell för fallstudie

Fallstudie i två steg;
1. Teoretisk tillämning av modellen
2. Praktisk tillämpning av modellen

Diskussion 
Slutsats

Bakgrund
Syfte, frågeställning

Begreppsanalys av:
1. Arkitekturteori och forskning
2. Visionnära dokument
3. Byggda exempel inom
    lärandemiljöer

Del 1 teori

Resultat

Del 2 empiri

Del 3.1 fAllsTUDie TeoreTisK TillÄmpning
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fallstudie

KonsTnÄrlig fAKUlTeT i gÖTeborg

Götaplatsen

Näckros-

dammen

Korsvägen

3. Universitetsbiblioteket

1. HSM/Artisten

4. Humanisten

2. Gamla Hovrätten

Ny koppling
Befintligt stråk
Utredda tomter för
parallellt uppdrag N

Kartan beskriver Campus Näckrosens utbredning (i rosa) och möjliga koppling mellan Götaplatsen och Korsvägen. 
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begreppsmodellen applicerades genom en fallstudie i två delar. Vid göteborgs 
universitet finns ett pågående projekt kallat campus näckrosen. målsättningen 
med projektet är att skapa en kreativ mötesplats för humaniora, konst och kultur 
i göteborg.49 projektet lämpade sig väl att studera i fallstudien eftersom det är 
ett aktuellt projekt med ett program som efterfrågar flexibla miljöer men som 
också hyser ett stort antal specifika lokaler. platsen för studien genererades utifrån 
universitetets och verksamhetens specifika behov. 

Campus Näckrosen
göteborgs universitet vill utöka området till ett campus som också inkluderar 
konsthögskolan Akademin Valand (AkV) och högskolan för design och 
konsthantverk (hDK). bakgrunden till projektet är att Konstnärliga fakulteten 
önskar öka sin interna samverkan på en gemensam plats.

projektnamnet campus näckrosen är tillfälligt och refererar till det existerande 
universitetsområdet bakom götaplatsen, där humanistiska fakulteten huserar 
sedan 1970-talet tillsammans med högskolan för scen och musik (hsm). 
fyra arkitektkontor arbetade under 2015 med parallella uppdrag för hur 
hDK, Akademin Valand, hsm och universitetsbiblioteket ska kunna placeras 
i området.50 Två platser har utretts. efter bedömningsutlåtandet är endast en 
plats aktuell. en plats med ett parkeringsdäck norr om Artisten och en äldre 
skolbyggnad i direkt anslutning till götaplatsen. för att inrymma programmet 
krävs troligtvis att minst en byggnad rivs i området. samtidigt kommer 
fakultetens lokalyta att behöva krympas till cirka 60 procent av den yta som 
hyrs idag. Anledningen är att den föreslagna platsen inte klarar att rymma hela 
lokalprogrammet.51 

projektet har mött kritik och debatterats flitigt i lokal media av två skäl. Dels att 
det hotar att göra inverkan på kulturhistorisk bebyggelse och parkmiljö 52, det 
andra är att göteborgs universitet kritiseras för att endast placera sina institutioner 
i stadens finrum där de inte når en stor del av befolkningen.53

49.  ”projekt  campus näckrosen -  projekt  campus näckrosen,  göteborgs  univers i te t” .  göteborgs  univers i te t . 
åtkomstdatum 12 januar i  2017.  ht tp: / /campusnackrosen.gu.se/ .

50.  ”Dokument  -  projekt  campus näckrosen,  göteborgs  univers i te t” .  göteborgs  univers i te t .  åtkomstdatum 
24 januar i  2017.  ht tp: / /campusnackrosen.gu.se/dokument/ .

51.  bi laga  1 .  interv ju med mårten Tise l ius
52.  Domel löf -Wik,  maria .  ”campus näckrosen for t sat t  omtvis tat” .  göteborgs-posten.  åtkomstdatum 24 

januar i  2017.  ht tp: / /www.gp.se/1.253634.
53.  sernhede,  ove.  ”göteborgs  univers i te t  sa t sar  på  c i ty  och lämnar  föror ten i  s t icket” .  göteborgs-posten. 

åtkomstdatum 24 januar i  2017.  ht tp: / /www.gp.se/1.1122096.
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Bild 15. Göteborgs universitets huvudbyggnad vid Vasagatan från 1907. Arkitekter Ernst Torulf och Erik Hahr.
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Göteborgs universitet

göteborgs universitet har ca 37 000 studenter och 6 000 anställda.54 forskning 
och utbildning bedrivs vid 39 institutioner i åtta fakulteter varav Konstnärliga 
fakulteten är en. göteborgs kommun driver ett identitetsarbete med målsättning 
att utvecklas från industristad till kunskapsstad och universitetet ser sig som en 
självklar medaktör. gU:s rektor pam fredman är med och driver utvecklingen och 
anser att ”ett konkurrenskraftigt Göteborg gynnar universitetet på samma sätt som ett 
starkt universitet är bra för staden”. 55

Lokaler
statliga universitet och högskolor får inte äga sina lokaler utan kan endast hyra.56 
göteborgs universitet disponerar drygt 380 000 kvm lokalarea till en hyreskostnad 
om cirka 650 mkr per år.57 snitthyran är ca 1 700 kr per kvadratmeter och 
år. Akademiska hus är den enskilt största hyresvärden med cirka 57 procent 
av lokalerna följt av det kommunala fastighetsbolaget higab 20 procent och 
chalmersfastigheter 7 procent. 

göteborgs universitet är ett utpräglat cityuniversitet med majoriteten av lokalerna 
i stadens centrum. Vissa fakulteter har ett lokalbestånd som kan liknas vid mer 
traditionella campusområden, om än i direkt närhet till stadens mest centrala 
delar.  sahlgrenska akademin på medicinarberget i direkt närhet till sahlgrenska 
universitetssjukhuset är ett sådant område (ca 3km från centralstationen). 
Universitetsbyggnaderna inom göteborgs universitet har sett olika ut i olika tider 
och lokalbeståndet innefattar bebyggelse från 1800-tal, 1900-tal och 2000-tal. 

Framtidsplaner
i universitetets strategiska lokalförsörjningsplan som ska gälla fram till 2040 
beskrivs hur 7 av 8 fakulteter nu är i behov av uppdaterade eller nya lokaler. 58 
behovet av nya lokaler beskrivs utifrån fyra aspekter:

 · Universitetets byggnadsbestånd planerades för 40 år sedan och består 
delvis av miljöer som inte klarar att möta dagens krav.

 · Universitetet har expanderat i snabbare takt än nya lokaler uppförts vilket 
medfört att en del verksamheter är trångbodda.

 · nya pedagogiska metoder kräver andra typer av lärandemiljöer
 · en önskan finns hos flera fakulteter och institutioner att samverka mer 
vilket kräver nya sorters lokaler. 

54.  ”fakta  och s i f f ror  -  om univers i te tet ,  göteborgs  univers i te t” .  göteborgs  univers i te t .  åtkomstdatum 27 
januar i  2017.  ht tp: / /www.gu.se/omunivers i te tet /univers i te tet i s i f f ror/ .

55.  ”Univers i te tet  b idrar  t i l l  a t t  s tärka  kunskapss taden”.  pam fredman.  gU Journalen nr  7-2013  
56.  ”högskolans  loka ler” .  Text .  Univers i te t skans lersämbetet .  åtkomstdatum 27 januar i  2017.  ht tp: / /www.

uka.se/om-oss/publ ikat ioner--bes lut/e f fekt iv i te t -analyser-och-fakta/e f fekt iv i te t -analyser-och-fak-
ta/2013-11-15-hogskolans- lokaler.html .

57.  ”strateg i sk  loka l försör jningsplan 2016-2040” göteborgs  Univers i te t .  åtkomstdatum 27 januar i  2017. 
ht tp: / /medarbetarpor ta len.gu.se

58.  ib id .
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Det specifika för universitetets roll
göteborgs universitet bidrar aktivt till att stärka göteborgs 
kommuns identitet som kunskapsstad. i universitetets 
uppdrag ingår att samverka med det omgivande samhället. 
gU har ett långsiktigt perspektiv som hyrestagare 
av utbildningslokaler och vill ha kvalitativa och 
konkurrenskraftiga lärande- och forskarmiljöer. 

Generalitet
Universitetets studentantal ökar och minskar i olika tider 
varför det är viktigt att lokalerna är både elastiska och 
generella. en önskan finns inom gU att alla nya lokaler 
ska klara två lokalprogram; kontor och utbildningslokaler. 
Kravet ansågs kunna stå i konflikt med eventuella specifika 
krav som varje verksamhet har. 

Elasticitet
Den föreslagna placeringen vid götaplatsen gör det 
mycket svårt för fakulteten att växa i framtiden. för att 
rymmas på platsen idag krävs att flera byggnader rivs vilket 
inte ansågs vara hållbart eller borga för framtida elasticitet. 

placeringen i stadens mest centrala delar med högst 
markpriser är oekonomisk i relation till eventuella 
framtida behov om expansion. 

för att vara en attraktiv aktör för hela samhället ansågs 
att universitetet kan behöva vara mer elastisk i sitt 
förhållningssätt till den övriga staden. 

Robusthet
Universitetet bygger för långsiktig hållbarhet vilket 
kräver robusta lokaler. byggnaderna ska tåla att olika 
verksamheter nyttjar lokalerna, flyttar runt och bygger om. 
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Figur:
Dagens placering av de tre institutionerna. HDK och Valand i området kring 
Valand och Vasagatan. Valand finns på två adresser längs Vasagatan. HSM 
ligger idag i området mellan Näckrosdammen och Götaplatsen i lokaler 
kallade ”Artisten”
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Konstnärliga fakulteten i göteborg består av tre institutioner, högskolan för design 
och konsthantverk (hDK), Akademin Valand (AkV) och högskolan för scen och 
musik (hsm). institutionerna har tidigare genomgått många sammanslagningar 
av verksamheter och präglas därför av en stor bredd av utbildningar inom musik, 
scen, konst och konsthantverk.59 Undervisning på de tre institutionerna sker 
inom utbildningsprogram och fria kurser. programmen omfattar kandidat och 
masterutbildningar. forskning bedrivs officiellt på fakultetsnivå, men forskarna 
arbetar inom sin heminstitution.

idag huserar institutionerna i separata byggnader inom en kilometers radie i 
centrala göteborg. fakulteten är relativt stor med ca 400 anställda och 2500 
studenter/doktorander (program, kurs och forskarutbildning). 60 idag har 
fakulteten en totalyta på ca 33 500kvm där AkV och hsm hyr drygt 12 000 kvm 
vardera och hDK hyr ca 9 000kvm. Den föreslagna platsen för en ny byggnad 
vid götaplatsen är för liten för att rymma hela programmet. som tidigare nämnts 
arbetar gU för att ta fram ett nytt lokalprogram där ytorna krymps till ca 60 
procent av befintlig hyrd yta.

Publik verksamhet
De tre institutionerna har alla omfattande publik verksamhet i form av konserter 
och föreställningar (hsm), utställningar (AkV och hDK) samt marknader (hDK). 
hsm:s publika verksamhet bedrivs inom den egna byggnaden Artisten. AkV och 
hDK har utställningar både i de egna lokalerna och i externa lokaler. Den publika 
verksamheten är fortsatt viktig för fakulteten som önskar kunna annonsera sig 
mot staden. Att befinna sig i ett sammanhang, att visa upp sig utåt och ta emot 
influenser utifrån är av central betydelse då fakulteten samlokaliserar sig inom 
campus näckrosen. 61 

Målsättningar med samverkan
hsm behöver till viss del nya lokaler, men den huvudsakliga drivkraften till flytten 
är att Akademin Valand och hDK önskar samverka mer och dela lokaler. Därför är 
kommunikation och ytor för möten mellan och inom institutioner mycket viktigt 
i en framtida byggnad. på föreslagen plats vid götaplatsen finns stor möjlighet 
till exponering. men där finns också en risk för att verksamheten inte syns bland 
andra identitetsstarka institutioner  som exempelvis konserthuset, konstmuseet och 
stadsbiblioteket. 

59.  ”Konstnär l iga  fakul teten -  Konstnär l iga  fakul teten,  göteborgs  univers i te t” .  göteborgs  univers i te t . 
åtkomstdatum 08 februar i  2017.  ht tp: / /konst .gu.se/? languageid=100000&disableredirect=true&re-
turnUrl=http%3A%2f%2fkonst .gu.se%2fengl i sh%2f.

60.  ”Dokument  -  projekt  campus näckrosen,  göteborgs  univers i te t” .  göteborgs  univers i te t .  åtkomstdatum 
31 maj  2017.  ht tp: / /campusnackrosen.gu.se/dokument/ .  program för  para l le l l t  uppdrag.

61.  ib id .
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Högskolan för scen och musik
hsm utbildar komponister, 
lärare i musik, dans och teater, 
musiker och operasångare 
samt skådespelare. belägen 
i den egna byggnaden 
Artisten bakom götaplatsen 
sedan 1992. byggnaden 
innehåller en stor konsertsal, 
en ensemblesal och teater- 
och musikstudior vid 
sidan om mer traditionella 
föreläsningssalar. 62

Bilder från HSM:s konsertframträdande, ateljébilder från AkV och HDK.

Akademin Valand (AkV)
Utbildningar inom film, 
fotografi, fri konst och litterär 
gestaltning. institutionen har 
gemensam stödverksamhet 
i form av specialiserade 
verkstäder, tekniker, 
infrastruktur och omfattande 
offentlig verksamhet i form 
av utställningar, konferenser, 
seminarier, filmvisningar, 
uppträdanden, uppläsningar. 
63

Högskolan för design och konst-
hantverk
Utbildningar inom 
konsthantverken smycke- 
textil och keramikkonst 
och lärarutbildningar inom 
bild och visuell kultur 
och slöjd. rötterna finns i 
slöjdföreningen i göteborg.64

62.  ”högskolan för  scen och musik  -  högskolan för  scen och musik ,  göteborgs  univers i te t” .  göteborgs  uni-
vers i te t .  åtkomstdatum 31 maj  2017.  ht tp: / /hsm.gu.se/ .

63.  ”Utbi ldningar  -  Akademin Valand”.  göteborgs  univers i te t .  åtkomstdatum 21 januar i  2017.  ht tp: / /akade-
minvaland.gu.se/ .

64.  ”Utbi ldningar” .  hDK -  högskolan för  des ign och konsthantverk,  25 november  2015.  http: / /hdk.gu.se/sv/
utbi ldningar.

Bild 16

Bild 17

Bild 18
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Specifika lokalbehov för de olika utbildningarna
gU arbetar under våren 2017 med att ta fram ett lokalprogram för den kommande 
byggnaden. ett utkast av lokalprogrammet låg till grund för detta arbete. Utkastet 
har illustrerats och finns att tillgå i sin helhet som bilaga (bilaga2). 

Akademin Valands och HDK
lokalbehovet varierar för de olika utbildningarna. film- och fotoutbildningarna 
ställer krav på ett stort antal små och stora mörka rum för framkallning, redigering 
och visning av foto och film. fri konst har behov av flexibla öppna salar som kan 
indelas med skiljeväggar i mindre enheter i form av personliga ateljéer. studenterna 
vid utbildningarna har personliga arbetsplatser i ritsalslika miljöer kallade 
hemvister. specifikt är också ett stort antal verkstäder för metall, trä, keramik, textil 
och slöjdlärarutbildningarna.  

HSM
hsm:s lokaler skiljer sig väsentligt från de övriga institutionernas. studenterna har 
inga egna arbetsplatser. istället behöver de informella studiemiljöer kombinerade 
med många små övningsrum för enskilda instrument. förutom traditionella 
undervisningsmiljöer tillkommer ett behov av stora salar för övning i ensemble och 
dans. Därtill innefattar programmet ett flertal scener och konsertsalar. specifika 
krav ställs på kommunikationer i form av hissar som rymmer flyglar och breda 
kommunikationsytor för transport av material och instrument. specifika akustiska 
krav ställs på flertalet av salarna. 

Gemensamma lärandemiljöer
De gemensamma lärandemiljöerna är av mer traditionellt snitt med 
föreläsningssalar, auditorium, seminarierum och grupprum. ett arbete med att 
skapa mer generella benämningar på rummen har påbörjats av verksamheten. 
Undervisningsmiljöerna ska utformas på ett generellt sätt och salarna kallas 
”multisal” eller ”black box”. benämningarna beskriver salar med ljus eller mörk 
area, som är ommöbleringsbara och platta. 

Det finns ingen information i lokalprogrammet om hur fakultetens gemensamma 
ytor och mötesplatser ska utformas. Angivna ytor för restaurang/kafé och pentryn 
är mycket små men kommer troligtvis att utökas. 

fakultetens önskan om flexibla och generella lärandemiljöer miljöer avspeglas ännu 
inte helt i lokalprogrammet som innehåller en mycket stor mängd specifika salar.
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Det specifika för utbildningarnas karaktär
fakultetens drivkraft för att flytta till gemensamma 
lokaler är en önskan om utökad samverkan sinsemellan. 
fakulteten rymmer troligtvis lika många karaktärer som 
antal utbildningar. Varje institution har sin särprägel och 
historia som måste få utrymme i en ny byggnad. 

lokalbehovet inkluderar exceptionella salar och specifika 
krav för kommunikationsytor. 

Verksamheterna vill få utrymme att annonsera sig utåt. 
Vid götaplatsen finns stor möjlighet till exponering i 
stadens finkulturella rum. Det finns samtidigt en risk för 
att verksamheten inte syns bland andra identitetsstarka 
institutioner på platsen. 

Generalitet
fakultetens lokalbehov rymmer ett stort antal salar 
och rum vilka kan tolkas som generella. Traditionella 
lärandemiljöer i form av föreläsningssalar, seminarierum 
och mötesrum tolkas i lokalprogrammet som multisalar. 

Elasticitet
Tidigare har nämnts att universitetets studentantal kan 
variera över tid. byggnaden ska vara tillräckligt elastisk och 
generell för att tillåta omdisponering av institutioner och 
utbildningar. 

Robusthet
Kreativa utbildningar medför högt slitage på lokalerna 
som måste vara tåliga och beständiga. robusthet är också 
viktigt för att inte hämma kreativiteten. byggnaden ska 
tåla konst.
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Den av universitetet föreslagna platsen i campus näckrosen ansågs inte möta 
ytbehovet hos fakulteten och inte heller de krav som finns på ökad samverkan med 
samhället som universitetet har som uppdrag. en alternativ plats eftersöktes därför.

Göteborg och mellanstaden
stadens utbyggnadsområden beskrivs i göteborgs stads utredning ”strategi 
för göteborg 2035, utbyggnadsplanering”.65 ett flertal områden pekas ut som 
mellanstad och anses därför lämpliga för framtida utveckling och förtätning. De 
största är; Angereds centrum, gamlestads torg och frölunda torg. ett flertal av 
kommunens inringade krafsamlingsområden och tyngdpunkter för interventioner 
finns belägna i stadens nordöstra delar, på hisingen och till viss del i väster. 

Infrastruktur
för att underlätta fakultetens placering utanför stadskärnan krävs goda 
kommunikationer till övriga göteborg och regionen i stort. en stor 
infrastruktursatsning byggs just nu i staden- Västlänken. gamlestads torg blir en av 
fem knutpunkter för kollektivtrafiken i storgöteborg. gamlestadens resecentrum 
är en del av Västsvenska paketet och planeras stå klart år 2016/2017 där över 55 
000 resande per dygn beräknas passera när Västlänken är färdigbyggd.

Gamlestaden och Göteborgs universitet
genom en placering i mellanstaden ansågs universitetets behov kunna tillgodoses. 
samtidigt finns utrymme för en högre tillåtelse av det specifika. enskilda fakulteter 
kan profilera sig hårdare och skapa egna identiteter när universitetet har råd att 
hyra större arealer till följd av lägre markpriser. samtidigt får universitetet lättare att 
uppfylla sitt tredje uppdrag, når en större bredd av stadens befolkning och öppnar 
för nya typer av samarbeten. 

gamlestaden bedömdes klara att möta universitetets och verksamhetens 
specifika behov och inkluderades därför i fallstudien. i gamlestaden kommer 
stadsutvecklingen att bidra med det serviceutbud som universitetet önskar kring 
sina lokaler samtidigt som infrastruktursatsningar säkrar transportmöjligheterna. 
platsen kommer med tiden att utgöra en del av stadens centrum eftersom 
förtätning av omkringliggande områden pågår. mycket mark i gamlestaden 
utgörs idag av markparkering kring säveån, mark med hög potential att kunna 
transformeras till en attraktiv miljö för ett konstnärligt minicampus.  

65.  ”strateg i  för  utbyggnadsplaner ing”.  åtkomstdatum 21 januar i  2017.  ht tp: / /goteborg. se/wps/por ta l ?ur i=g-
bglnk%3a131219-132852.

66.  Traf ikverket .  ”gamlestaden bl i r  knutpunkt  och resecentrum”.  Text .  Traf ikverket .  åtkomstdatum 31 
maj  2017.  ht tp: / /www.traf ikverket . se/nara-dig/Vastra-gota land/Vastsvenska-paketet/Aktuel l t -om-Vast-
svenska-paketet -och-trangse l skat ter/2013-06/gamlestaden-bl i r -knutpunkt-och-resecentrum/.
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Gamlestaden 

gamlestaden är en stadsdel i östra göteborg och ligger ca 4 km från göteborgs 
central, norr om säveån nära åns utlopp i göta älv. namnet gamlestaden kommer 
av att området under medeltiden huserade handelsstaden nya lödöse, föregångaren 
till göteborg. 67 nya lödöse förlorade sina stadsprivilegier när göteborg anlades på 
1600-talet och dess befolkning flyttade till den nya staden. idag finns inga tydliga 
spår av nya lödöse kvar ovan mark. säveån utgör platsens mest bestående element 
och har präglat stadsbilden genom historien. 

gamlestaden hade 2015 drygt 9 000 invånare.68 Kännetecknande för stadsdelen är 
en större andel invånare födda utomlands samt att medelinkomst, förvärvsintensitet 
och utbildningsnivå är lägre än göteborgssnittet. enligt befolkningsprognoserna 
kommer stadsdelen att växa med 5 800 personer de närmaste åren. göteborgs stad 
planlägger för en stor stadsutveckling och förtätning av området som genomförs i 
etapper sedan ett par år tillbaka.

sedan tidigare finns ett flertal kulturverksamheter i området, b.la dansstudior, 
en skateboard-park i de gamla skyddsrummen i brunkeberget och ett aktivt 
medborgarhus med bibliotek och fritidsgård. i bellevueområdet finns ett lågskaligt 
industriområde som huserar allt från svartklubbar till loppmarknader, moskéer 
och bilverkstäder. gamlestaden har sedan slutet av 1800-talet främst varit en 
arbetarstadsdel. bostadsbebyggelsen består till störst del av flerbostadshus med ettor 
och tvåor. någonting som gjort området populärt bland studenter idag. 

67.  ”staden nya lödöse” .  åtkomstdatum 12 apr i l  2017.  ht tp: / /www.stadennyalodose . se/ .
68.  ”star t s ida  -  stat i s t ik  och Analys” .  Text .  åtkomstdatum 14 maj  2017.  http: / / s tat i s t ik .goteborg. se/ ,  / .
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Bild 19. Vy över Gamlestaden från väster
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Vy över Gamlestaden från öster
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Platsen och dess gränser

för fallstudien valdes kvarteret Abborren med omgivande fastigheter som 
studieobjekt. hela kvarteret utgörs idag av en mycket stor parkeringsplats som 
tidigare tillhörde sKf. Varken planerna för att bygga bostäder i nära anslutning till 
kv. Abborren eller den befintliga träningsanläggningen i området hindrar ett vidgat 
synsätt på platsen.

årummet kategoriserades som platsens centrala del. i hela området finns idag en 
hög andel outnyttjad yta i form av markparkering. ett par av kontorsbyggnaderna 
på platsen har visat sig vara svåruthyrda. 

1
2

3
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Bostadshus Artillerigatan Gräns kv. Abborren Gräns kv. AbborrenNya Kulan
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Gräns kv. Abborren Huvudkontor SKF Säveån Outhyrt kontorshus
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Historiska händelser som påverkat platsens karaktär69

Industriell historia
gamlestaden är präglat den industri som utvecklades 
under mitten av 1800-talet och framåt.  gamlestadens 
industrier var viktiga för hela göteborgs industriella 
framväxt, men också för sveriges. här växte företaget sKf 
fram med medel från tidigare textilindustri och sponsrade 
senare flera andra industriers utveckling, bland andra 
Volvo.

Bebyggelse
bebyggelsen på platsen utgörs idag till störst del av 
bebyggelse från tidigare industri eller aktiv industri samt 
av bostadsbebyggelse. bostadsbebyggelsen utgörs till viss 
del av landshövdingehus i storgårdskvarter från 1917-års 
stadsplan. planen gjordes av stadsplaneringsingenjören 
Albert lilienberg och ska ha varit inspirerad av den 
medeltida kvartersstrukturen i nya lödöse. Kvarteren i 
området är omgivna av krökta gator och öppna små torg. 
Övrig bostadsbebyggelse är till störst del byggd under 
1940- och 50 talen och utgörs av lamellhus. 

Bilism och infrastruktur
göteborg expanderade under 1960och 70-talen mot 
nordost med miljonprogramsområden som främst 
nåddes med bil och spårväg. Önskemål fanns då om att 
riva stora delar av bebyggelsen i gamlestaden för att ge 
plats åt motorleder till bergsjön och Angered. planerna 
fullbordades aldrig i sin helhet, men vissa stora ingrepp 
genomfördes. ett av platsens äldsta kvarter, Abborren, revs 
för att ge plats åt sKf:s parkering.

Industri gav plats för kontor och kommers
Den ökade bilismen bidrog till sKf:s framgångshistoria 
som kullagerleverantör till bilindustrin. produktionen 
effektiviserades och expanderade vilket resulterade i att 
sKf uppförde ett flertal storskaliga byggnader på säveåns 
södra sida under 1960- och 70-talen. successivt flyttade 
all sKf:s produkion till den södra sidan om säveån och 
de gamla lokalerna längs Artillerigatan har hyrts ut som 
kontorslokaler sedan 1990-talet.

Karta över Gamlestaden med utbredningen av Nya Lödöse markerat. (Källa: Lilienberg 1928, Stadsbildningar och stadsplaner i 
Götaälvs mynningsområde från äldsta tider till omkring adertonhundra, s. 59.)

69.  Andersson,  sarah,  Kri s ter  olsson,  och ola  Wetterberg .  gamlestaden : 
s t rukture l la  förändr ingar  och kul turarvsprocesser  -  en fa l l s tudie .  göte-
borg:  inst i tut ionen för  kul turvård,  göteborgs  univers i te t ,  2015.

Överst 21.  Albert Lilienbergs stadsplan. Nederst 22. 
Arbetare utanför SKF:s huvudbyggnad
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Mål för planerad stadsutveckling

i den fördjupade översiktsplan som göteborgs stad tog 
fram 2006 beskrivs mål och fokuspunkter för området.70 
möjligheten att knyta samman de nordöstra stadsdelarna 
med övriga göteborg poängteras. planområdet anges som 
en viktig länk som har stora förutsättningar att utvecklas 
till ett nav för hela nordöstra göteborg. förtätning genom 
blandstad är verktyget för att uppnå en förbättrad och 
levande stadsmiljö. följande förändringar planeras:

 · ny torgbildning vid gamlestadstorg med en ny 
pendeltågsstation. 

 · huvudstråken gamlestadsvägen och 
Artillerigatans föreslås göras om till stadsgata 
med trädplanteringar och breddade gång och 
cykelstråk. 

 · längs säveån planeras ett sammanhållande 
grönstråk som kantas av parker med vattenkontakt 
och nya målpunkter. passager för ett intilliggande 
tryggt promenad- och cykelstråk planeras i relation 
till utveckling av nya detaljplaner i området. 

 · sKf har under 2000-talet beslutat att sälja ut 
sitt lokalbestånd norr om säveån och området 
omfattas därför av de nya planerna. Utöver kontor 
ska ett köpcentrum, mer service och bostäder 
inkorporeras i området. 

Totalt omfattar planerna sju detaljplaneområden vilka i 
nuläget befinner sig i olika skeden. Totalt planeras 3 000 
nya bostäder, men också kontor och hotell. planerna 
för gamlestads torg är indelade i två etapper varav 
etapp ett uppförs under 2017. Kvarteret makrillen, ett 
bostadskvarter längs Artillerivägens i nordost uppförs 
också under 2017. Detaljplaner för sKf:s tidigare 
industriområde befinner sig i samrådsskede. 

Visionsbilder ur översiktsplanen  23, 
visar förslag till förtätning (överst) och 
det nya resecentrum som nu byggs på 
Gamlestads torg.
Nederst syns visionen för området i 
SKF:s tidigare område ”Nya Kulan”

70.  ”bagaregården-gamlestaden -  fördjupning av  övers iktsplanen”.  åtkomst-
datum 14 maj  2017.  http: / /goteborg. se/wps/por ta l ?ur i=gbglnk%3agbg.
page .4fd90ca7-2f65-47ee-b37d-0308e09e1920.
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Säveån idag- förbindelse och barriär

säveån tillhör göta älvs huvudavrinningsområde och rinner ur sjön säven 
mellan borås och Vårgårda i Västergötland. fiske sker i dag i säveån uppströms 
utredningsområdet. guidade turer med båt går från göteborgs centrum och 
uppströms säveån. säveån utgör även paddelled.

ån utgör både en förbindelseled och en barriär, såväl fysisk som mental. idag finns 
cirka 14 broar för bil-, spårvagns- och järnvägstrafik som korsar säveån inom 
göteborgs kommun.  barriärer som är svårforcerade och påverkar kommunikation 
mellan stadsdelar för gång och cykeltrafikanter. fem separata gångbroar existerar 
i dagsläget, varav flera är placerade i industriområden och därför inte tillgängliga 
dygnet runt. industriområden intill ån har försett fastighetsgränser med stängsel 
och hinder som inte går att forcera för den som vill ta sig fram i åmiljön.

Grönområden längs vattenrummet
norr om säveån finns större sammanhängande grönområden, men majoriteten av 
dem finns på höjder och berg vilket gör dem otillgängliga för delar av befolkningen. 
landshövdingehusens halvprivata gårdar utgör en del av grönstrukturen, men är 
inte heller tillgängliga för alla. 

längs ån finns ett stort antal trafik- och industriområden med ”urban natur” vilka 
är otillgängliga för befolkningen. 

säveån är en viktig del av grönstrukturen på platsen och har stor potential som 
framtida sammanlänkande grönstråk i området. 

Markförhållanden
marken kring ån är instabil med mycket lera. risk för skred finns på flera platser. 
stora grundförstärkningar i form av pålning krävs vid byggnation och marken 
måste stabiliseras. eftersom flera byggprojekt idag är under uppförande i direkt 
närhet till ån vid gamlestads torg och ett flertal äldre byggnader finns placerade 
precis invid strandkanten bedömdes det vara fullt möjligt att bygga nära vattnet, 
om än relativt kostsamt.

71.  gainsford,  matthew,  och Thomas bergstrand.  ”åter  t i l l  säveån -  marinarkeologisk  utredning”,  2015. 
ht tp: / / samla . raa . se/xmlui/handle/raa/8549.
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Uppifrån från vänster till höger; 1. kv. Abborren, 2. Ån vid platsen, 3. Broförbindelser inom SKF, 4. Broar vid 
Gamlestads torg, 5. Röde orm bild 24.  





Infrastruktur och stråk
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Urbana stråk

infrastrukturen kring gamlestaden är mycket 
dominerande och av flera slag, motorleder (e20 
och e45), broar och viadukter (ex. röde orm och 
marieholmsförbindelsen), järnväg (Västra stambanan 
och pendeltågsjärnväg i form av bohusbanan). spårväg 
och busstrafik kopplar  gamlestaden med innerstaden 
och ytterområden i öst och norr. Detta virrvarr av vägar 
och räls och spårområden verkar effektivt för att koppla 
gamlestaden med omvärlden, men också för att avskärma 
stadsdelen från stadens mer centrala delar. fler kopplingar 
för gång- och cykeltrafikanter planeras framöver.

Urbana stråk
gamlestadens huvudstråk är Artillerigatan som löper 
genom och förbi området, från gamlestads torg mot 
Kviberg och Kortedala. en framtida broförbindelse 
vid hornsgatan kommer eventuellt att kopplas mot 
e20 i framtiden. brahegatan utgör ett internt stråk i 
gamlestadens tidigare kärna. gamlestadsvägen ska bli 
mer stadsmässig i framtiden men kommer tillsammans 
med slakthusgatan fortsatt att utgöra ett huvudstråk för 
biltrafik till och från stadens centrala delar, men också mot 
nordost och e45. 

Kommunikation tåg och spårväg
gamlestadens torg har sedan tidigare en funktion 
som knutpunkt för kollektivtrafik. en funktion som 
kraftigt förstärks i och med Västlänkens etablering med 
nya  stationer i göteborg. gamlestaden får en regional 
betydelse. 

spårväg går härifrån söderut till centrala göteborg, österut 
mot Kortedala och bergsjön och norrut mot hjällbo, 
hammarkullen och Angered. 

Tågtrafik och farligt gods
längs västra stambanan och bohusbanan transporteras 
farligt gods men den valda platsen ligger inte inom 
riskområdet. 

GAMLESTADENS TORG
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ARTILLERIGATAN
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Målpunkter i området idag

Ny bebyggelse vid Gamlestads torg (1)
Utöver resecentrum planeras butiker, kontor, hotell och 
bostäder på torget. Det finns också planer på att uppföra 
ett världslitteraturhus här. högsta byggnad är en volym i 
resecentrum om 17 våningar. 

Gamlestadens fabriker (2)
i området finns vårdcentral, kontorshus, lunchrestauranger 
och inspelningsstudios för TV, men också småskalig 
butiksverksamhet och bowlingbana mm. 

SKF gamla kulan (3)
i sKf:s tidigare område vid Artillerivägen finns idag 
kontor, dansstudios och service, men området är endast 
öppet under kontorstid. någonting som kommer att 
förändras i framtiden. 

Ny torgplats (4)
finns med i översiktsplan men är inte detaljplanerad.

Medborgarhuset (5)
befintlig mötesplats i området med bibliotek och 
fritidsgård.

Kristinedal träningscenter (6)
Den enda tydliga målpunkten söder om ån idag. Drivs av 
sKf:s personalstyrelse.

Kv. Makrillen (7)
nytt bostadskvarter med, torgplats och förskola. Under 
uppförande 2017. 

Bellevue marknad (9)
en plats som attraherar en stor mängd besökare varje 
helg. många av besökarna reser till gamlestaden från de 
nordöstra förorterna.  

Kviberg kyrkogård med angränsande idrottsplats (8, 10)

en av göteborgs största kyrkogårdar. närhet till grönom-
råde och idrottsplats.
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Abborrens närmsta grannar

Den industriella typologin
i och kring gamlestaden finns ett flertal exempel på bebyggelse av industriell 
karaktär. majoriteten har omvandlats till kontor sedan många år tillbaka. 
endast i slakthusområdet och i sKf:s område söder om säveån finns aktiv 
industriverksamhet idag. 

bebyggelsen präglas av en stor variation i skala. genomgående ses monumentala 
representativa byggnader mot urbana stråk medan industrihallar och 
ekonomibyggnader är av enklare slag placerade efter rationella och praktiska 
principer efter behov mot områdets ”baksida”, inte sällan representerad av säveån. 

materialverkan i området präglas av tegelarkitektur av olika slag, färger 
och förband. Taklandskapet är varierat med skorstenar och inte sällan 
sågtandskonstruktioner. ett vanligt förekommande element i bebyggelsen är 
förbindelsegångar mellan olika huskroppar. 



89

Småskalig industri i Bellevue, SKF Kulan, Gamlestadens fabriker
och Slakthusområdet
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1900-10
1920-30
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1960-70
1980-

Artillerigata
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Abborrens närmsta grannar

Bostäder i Storgårdskvarter
stora slutna kvarter med oregelbundna former, landshövdingehus. Till viss del 
krökta gator. på flera platser är husfasaderna indragna, vilket skapar platsbildningar 
i gaturummet. Kvarteren omfattar relativt stora innergårdar med gräsytor, träd, 
buskar och planteringar.

Lamellhus
nästa lager är de tidstypiska lamellhusen, friliggande byggnadslängor i en öppen 
kvartersform. 

Materialverkan
landshövdingehus med sockelvåning i putsad mur och tegeldetaljer, de översta 
två våningarna med träpanel. många av byggnaderna är tilläggsisolerade med 
plåtfasader. 
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Det specifika för platsens betydelse
en blivande regional och lokal nod och infrastrukturplats 
kring gamlestads torg är under uppbyggnad och kommer 
att prägla området i framtiden.

stadsdelen präglas av två stråk; ett urbant stråk längs 
Artillerigatan och ett grönstråk kring säveån. stråken 
omger kv. Abborren och en framtida byggnad ansågs 
behöva bidra till att stärka stråken. särskilt grönstråket 
saknar idag tydliga målpunkter, en universitetsbyggnad på 
platsen bedömdes kunna utgöra en ny målpunkt.

Den studerade platsen omges av låg bostadsbebyggelse 
i storgårdar längs Artillerigatan. sKf:s tidigare 
industriområde nya Kulan med brokig bebyggelse i olika 
skalor utgör ett landmärke och bör inte helt gömmas 
bakom en ny byggnad. 

Elasticitet
gamlestaden har idag relativt låg densitet med stora 
arealer i form av markparkering. Det finns en möjlighet 
att tolka platsens gränser kring kv. Abborren relativt 
fritt och närliggande fastigheter lämpar sig väl för 
eventuell framtida utbyggnad av universitetet eller annan 
verksamhet. 

Kv. Abborren är idag obebyggt med platta 
markförhållanden. fastigheten omges av två helt olika 
kvartersstrukturer och i den omgivande bebyggelsen ses en 
hög grad av variation i skala, materialitet och form. 

Robusthet:
Den befintliga bebyggelsetypologin i området präglas 
av ett additivt industriellt robust byggande som ansågs 
tillåtande gällande skala, material och form. 

markförhållanden invid ån är leriga vilket ställer krav på 
en byggnads robusthet.
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fallstudie teoretisk tillämpning

sAmmAnsTÄllning
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Skärningspunkter mellan flexibilitet och specificitet
efter att modellen applicerats i den första delen av fallstudien noterades ett 
flertal skärningspunkter mellan olika typer av flexibilitet och specifika behov. 
Alla tre definitioner av flexibilitet var giltiga i relation till någon av de specifika 
parametrar som studerades. i vissa fall utgjorde de specifika kraven ett önskemål 
om en viss sorts flexibilitet, vilket understryker att flexibilitet och specificitet inte 
nödvändigtvis är varandras motpoler. 

Elasticitet i relation till universitetets roll
en placering av göteborgs universitets Konstnärliga fakultet i mellanstaden 
möjliggör ett elastiskt synsätt på universitetet roll och fysiska form i staden. i 
gamlestaden kan universitetet leva upp till sitt mål om att stärka ”Kunskapsstaden 
göteborg” genom akademins integration i samhället. på en plats med få 
samhälleliga institutioner får universitetet en central roll och blir mer synligt. 
Universitetet får tillgång till större lokaler i en miljö som tillåter en eventuell 
framtida expansion. i området finns gott om intressanta lokaler som universitetet 
potentiellt kan nyttja och näringsidkare inom dans och film vilket öppnar för 
möjliga samarbeten. Till skillnad från det reella platsvalet i göteborgs innerstad 
finns möjlighet till att både expandera och krympa i gamlestaden.

Elasticitet och robusthet i relation till platsens betydelse
gamlestaden tål förtätning, det finns plats för en byggnad som behöver kunna vara 
elastisk till följd av universitetets föränderliga lokalbehov. Den robusta bebyggelse 
som finns i området idag är tillåtande för både relativt storskaligt byggande, men 
också en varierad materialpalett. Två av platsens viktigaste specifika drag är ett 
urbant stråk norr om kv. Abborren och ett grönt stråk söder om kvarteret. båda 
stråken kommer att utvecklas i framtiden och en byggnad på platsen måste bidra 
till att stärka dem. Det stråk som är mest eftersatt idag är säveån, vilken saknar 
målpunkter och framkomlighet till vattnet. grönstråket är därför prioriterat, ett 
krav som inte konkurrerar med universitetets eller verksamhetens behov. Det kan 
istället bidra till att stärka verksamhetens konkurrenskraft i form av ett attraktivt 
läge vid vattnet. placeringen vid ån ställer krav på byggnadens robusthet i relation 
till markförhållanden. Den leriga marken kräver förstärkning och grundsättning i 
form av pålning.

Generalitet och elasticitet  i relation till utbildnigarnas karakrär och  universitetes roll
både universitetet och fakulteten efterfrågar lokaler med inneboende generalitet. 
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Utbildningarnas 
karaktär

En önskan finns om att 
universitetets nya lokaler ska 
kunna husera två lokalpro-
gra; utbildning och 
administrativ verksamhet. 

Bör endast tillgodoses om 
rimligt inom ramen för 
verksamhetens behov

Studentantalet ökar och minskar 
över tid. 

Idéer om centralisering och 
decentralisering av universitetets 
verksamheter skiftar över tid. Nu 
finns en samverkanstrend. Men i 
framtiden kanske instituionerna vill 
bryta sig ur. 

Universitetet bygger för långsiktigt 
användande och vill därför ha 
lokaler som håller över tid. 

Platsen omges av industriell robust 
bebyggelse från olika tider och 
tål därför ytterligare robust 
bebyggelse. 

Stora delar av lokalprogrammet
kräver generella lokaler exempelvis
utbildningssalar ska vara möjliga 
att ställa om för olika användare
på daglig basis. 

Långsiktig generalitet måste kunna 
vara möjlig. Utbildnignarna kan 
krympa och växa och vilja byta 
lokaler inbördes.

En stomme som klarar hög grad 
av generalitet på planlösnings-
nivån krävs

En institutions storlek och antal 
utbildningsprogram är inte konstant.
Byggnaden, eller mängden hyrd
yta, måste kunna ökas och 
krympas vid behov.  

Utbildningar för konst medför högt
slitage på lokalerna. Lokalerna ska 
tåla och tillåta kreativ verksamhet.

Många salar i rogrammet med 
specifika krav gällande akustik och
våningshöjder

Byggnaden måste konstrueras för
att klara leriga markförhållanden
och skredrisk.

Riskavstånd till närliggande industri
måste beaktas.

Platsen är glest bebyggd 
och tål förtätning. Kv. Abborrens 
är idag obebyggt med platta
markförhållanden och gränser
som kan tolkas relativt fritt.
Hänsyn bör tas till låga
bebyggelsehöjder längs 
Artillerigatan.

Bebyggelse inom Kv. Abborren 
ska stärka det grönstråk som
planeras längs Säveån.

FLEXIBILITET

SPECIFICITET
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gU vill att deras byggnader ska kunna ställa om mellan administrativa lokaler och 
utbildningslokaler. ett önskemål som kan sägas stå i viss konflikt med fakultetens 
specifika behov. Utbildningarna har istället ett behov av en mer kortsiktig 
generalitet där lokaler kan ställas om efter behov om varierad användning. 
Verksamheten behöver också specifika salar som finns beskrivna i lokalprogrammet, 
exempelvis verkstäder, framkallningslabb och övningsrum för musiker med flera. 

Robusthet  i relation till utbildningarnas karaktär och  universitets roll
Verksamheten och universitetet önskar robusta och tåliga lokaler. Det finns en 
långsiktighet i universitetets roll som hyresgäst varför deras byggnader måste hålla 
hög kvalitet över tid. Den studerade fakulteten kan antas slita mycket på lokalerna 
till följd av den kreativa verksamhet som bedrivs inom utbildningarna och deras 
lokaler måste därför vara robusta.
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Del 3.1 fAllsTUDie prAKTisK TillÄmpning
Operationell modell för fallstudie

Fallstudie i två steg;
1. Teoretisk tillämning av modellen
2. Praktisk tillämpning av modellen

Diskussion 
Slutsats

Bakgrund
Syfte, frågeställning

Begreppsanalys av:
1. Arkitekturteori och forskning
2. Visionnära dokument
3. Byggda exempel inom
    lärandemiljöer

Del 1 teori

Resultat

Del 2 empiri
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praktisk tillämpning av den operativa modellen

fAllsTUDie

ATELJÈ FÖRELÄSNING
1. Ateljé för konstutbildning. 
    Extra tillförsel av dagsljus genom lanterniner
2. Mindre föreläsnings- /undervisningssal

TAK
1. Grönt tak, ängsgräs i brownfill från platsen 

HEMVIST FOTO, KONTOR
1. Hemvist med arbetsplatser för varje student
2. Närliggande fotolab, mörklagt med sluss
3. Kontor för personal och administration

VERKSTAD 
1. Träverkstad med port direkt ut
2. Servande rum för verkstad, ex. för 3-d skrivare

MUSIK
1. Ensemblerum
2. Öppen studiemiljö
3. Övningsrum

Vår 33 grader

Sommar 56 grader

Vinter 9 grader
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Den praktiska delen av fallstudien genomfördes i tre steg. robusthet, generalitet 
och elasticitet studerades separat. ett byggt referensprojekt låg till grund för var 
och en av de tre studierna. referenserna valdes på grund av deras egenskaper som 
särskilt goda exempel på flexibilitet inom någon av de tre studerade kategorierna. 
nästan alla studerade referenser innehåller flera typer av flexibla system. men endast 
det för fallstudien relevanta begreppet studerades ingående.

Ur referenserna hämtades metoder för att skapa flexibla system i en byggnad. 
systemen utvärderades sedan i relation till de specifika krav som dokumenterades i 
den första delen av fallstudien. 

i varje studie illustrerades möjliga förslag till implementering genom volymstudier, 
diagram och ritning. målsättningen var inte att skapa maximal flexibilitet utan att 
finna skärningspunkterna mellan flexibilitet och specificitet. 

robusthet studerades främst i relation till byggnadsdelar som stomsystem, 
kommunikationer och material. 

generalitet studerades främst i relation till rumsstorlekar och rumsamband.

elasticitet studerades främst i relation till möjlig funktionsseparering på program-
nivå.

De tre nivåerna överlappades vid ett tillfälle. robusthet och generalitet visade 
sig vara avhängiga av varandra till viss utsträckning. för att kunna dimensionera 
en stomme som kunde möta verksamhetens specifika behov krävdes studier av 
robusthet och generalitet.
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Robusthet

studier av robusthet bedrevs med ett referensprojekt som förlaga, KTh:s tidigare 
Arkitektskola på Östermalmsgatan i stockholm. 

studieexemplet visade att en byggnad som är specialritad för en verksamhet 
också kan utformas för att vara robust. robusthet och specificitet står inte i 
motsatsförhållande till varandra. Till viss del styr det specifika det robusta, men 
genom att sortera och dela in det specifika i olika nivåer eller lager kan robusthet 
ändå uppnås. 

i teoridelen av arbetet studerades flera exempel där robusthet definierades genom 
lagerindelning av material. i den före detta arkitektskolan kunde en sådan 
lagerindelning skönjas. material av olika livslängd är inte inbyggda i varandra, 
material med kort livstid kan enkelt demonteras och bytas ut. byggnadens kärnor 
för vertikal kommunikation och installationer är väl tilltagna och strategiskt 
placerade. lokaler med specifika behov såsom verkstäder och hörsalar är 
placerade i bottenplan alternativt i separata volymer på gården. en separering av 
programdelar som ger ett effektivt och rationellt stomsystem anpassat efter specifika 
krav på generalitet (hemvister och kontor) eller exceptionella krav (verkstäder, 
ljudlaboratorium med flera). 

robusthet studerades utifrån brand och Duffy´s tidigare nämnda lagersystem; skal/
fasad, stomme, installationer, plan och inredning. 

lagerindelningen fungerade väl för att sortera de specifika behov som verksamheten 
och platsen har i relation till robusthet. exempelvis kunde byggnadens 
grundsättningsprincip utredas utifrån de markförhållanden som finns på platsen. 
solvinklar styrde principer för solavskärmning i fasad. Verksamhetens specifika krav 
på akustik och ljus formade också byggnadskomponenterna. 

robusthet och funktion hör samman. robusthet kunde också starkt relateras till 
generalitet. eftersom verksamheten också efterfrågar hög grad av generalitet i ett 
flertal salar var det svårt att utforma principer för stommen i detta avsnitt. en 
konstruktionsprincip baserad på våningshöjder och spännvidder estimerades utifrån 
lokalprogrammets specifika krav och fullföljdes sedan efter studier av generalitet. 
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Studieexempel KTH arkitektur

Universitetsbyggnaden vid Östermalmsgatan i stockholm hyste mellan 1960 och 
2015 KTh:s arkitektutbildning. skolan specialritades för arkitekturfakulteten 
av professor gunnar henriksson och medarbetaren John olsson under slutet av 
1960-talet och stod klar 1970.72

byggnaden ligger placerad nedanför engelbrektskyrkan och har formen av en 
sorts bygelformad lamell med fasader mot Östermalmsgatan, rådmansgatan och 
Uggleviksgatan. lamellen består av flyglar, varav en är knäckt, och omgärdar 
en upphöjd gård som fram till en brand 2011 omgavs av låga kubformade 
volymer. gårdsbyggnaderna innehöll bland annat verkstäder och auditorium. 
bottenvåningen huserar parkeringsgarage och gradängsalar. entréplanet är en 
våning upp och nås via ramp eller trappa.

Arkitekturen är påverkad av samtida idéer och ideal, både arkitektoniska och 
pedagogiska. strukturalistiska drag kan skönjas och byggnaden har beskrivits som 
neobrutalistisk, asketisk, funktionell och osentimental. Det pedagogiska idealet om 
en demokratisk öppenhet mellan lärare och studenter kan avläsas i planlösningen, 
personalrum utan inbördes hierarki vetter direkt mot hemvisterna som utformats 
som en sorts breddad korridor. 

stommen utgörs av en platsgjuten pelar-däckkonstruktion i betong med 
utfackningsväggar. spännvidden för konstruktionen är 17 meter. murverk i fasader 
och interiör är av betongmursten. Konstruktionen är avläsbar i fasad.

i vardera flygeln ligger större trapphus i betong. stegen är klädda i klinker och 
räckena består av lackat rundstål och stålnät. i mitten av byggnaden, där flyglarna 
möts finns ytterligare en vertikal förbindelse i form av en mindre spiraltrappa. 
Trappan löper mellan de triangulära utrymmen som kopplar samman flyglarna i 
mitten.

Ventilationen i byggnaden var till en början baserad på självdrag, men senare 
installerades ett fTX-system.

genomgående upprepas materialvalen, betong, murbetongsten, björkplywood 
i dörrar och möblering. Klinkergolv i entréplan och linoleummattor på kontor 
och ritsalar. inga undertak finns, alla installationer är synliga. fönstersättningen 
varierar beroende på riktning och rumsfunktion. mot gatan där de små rummen är 
placerade finns mindre fönster, mot gården har ritsalarna större fönsteröppningar 
med hög bröstning. fast solavskärmning i form av träraster finns monterade mot 
gården på den södervända flygeln.
72.  modernism at  r i sk :  res taurer ing & transformat ion av  det  moderna kul turarvet  :  s lutrappor t  maj  2013. 

stockholm:  mejan Arc ,  Kungl .  Konsthögskolan.  2013.  libr i s  14288287.  isbn 9186016458
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Specifika krav för plats

i steg 1 för implementering av modellen fastslogs att den omkringliggande 
bebyggelsen är robust och att den därför tål typologin robusta byggnader. Andra 
parametrar som styr robusthet är klimat, markförhållanden eller eventuella hot som 
exempelvis förbipasserande farligt gods. byggnaden måste utformas med ett adekvat 
klimatskal och stommen måste anpassas till att klara utrymning vid exempelvis 
brand. på den studerade platsen råder inga extrema förhållanden gällande klimatet. 
orienteringen är fri i söderläge längs säveåns norra strand. 

Specifika krav för verksamhet

Verksamhetens behov utreddes utifrån lokalprogrammet. Alla specifika behov 
kunde inte kartläggas varför ett urval av typiska miljöer för musikutbildningarna 
och konstutbildningarna studerades. en verkstad utgjorde studieexempel för en 
exceptionell miljö som finns i programmet.

Övningsrum musik
Övningsrummen har mycket specifika akustiska krav. för att förstå vad kraven kan 
resultera i för en byggnads sammansättning studerades övningsrummen i nybyggda 
Kungliga musikhögskolan i stockholm (Kmh). rummen på Kmh är utformade 
för att skapa goda klangförhållanden och för att utestänga diffusionsljud från andra 
rum eller tekniska installationer. De är helt ljudisolerade med specialutformade 
klangskal, ett ljudisolerat rum i rummet som står på distanser i form av 

Bilderna från KMH (26) illustrerar de specifika krav som råder musikutbildningar idag. Tv. Ett övningsrum 
med klangskal. T,v. En sal för orgel, ytterväggarna monterades efter att orgeln lyfts in i rummet.
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gummiklossar. luften är fuktad för att gynna stämband och instrument. på Kmh 
fick vissa av rummen för musikutbildningen specialbyggas eftersom de rymmer 
väldigt stora instrument, exempelvis övningsrum för orgel. orgeln byggdes i ett fall 
in i huset innan ytterväggarna monterats, vilket beskriver graden av specificitet som 
kan komma att krävas i en likvärdig byggnad på gU. 

Hemvister, kontor och ateljéer
eftersom universitetet önskar att alla lokaler ska kunna omvandlas till kontor 
utreddes vilka rumsliga förhållanden som krävs för ett sådant scenario. De 
hemvister och kontorsmiljöer som efterfrågas av verksamheten går i linje med 
universitetets önskan. De är arbetsplatser för dagligvarande vistelse varför 
rekommendationer om dagsljuskrav och ergonomisk arbetsmiljö studerades i grova 
drag. Dagsljusbehovet bedömdes vara extra stort i lokaler med ateljélika hemvister. 
samtidigt innehåller lokalprogrammet också många mindre rum som ska vara 
mörka och ligga i anslutning till hemvisterna (exempelvis videoredigeringsrum i 
filmutbildningarnas hemvister). 

Verkstäder
lokalprogrammet innehåller många teknikkrävande rum och verkstäder utgör 
några av dem. speciallösningar som spånsug och extra tilltagen ventilation styr 
utformningen av byggnaden. Vissa av verkstäderna kan inte staplas i vertikalled och 
bör placeras i markplan. 

2200
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1600

4m 8,5m 10m

Ritsalar, kontor Hörsalar
blackbox

Konsertsal,
teaterscen

4m 8,5m 10m

Ritsalar, kontor Hörsalar
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teaterscen
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ATELJÈ FÖRELÄSNING
1. Ateljé för konstutbildning. 
    Extra tillförsel av dagsljus genom lanterniner
2. Mindre föreläsnings- /undervisningssal

TAK
1. Grönt tak, ängsgräs i brownfill från platsen 

HEMVIST FOTO, KONTOR
1. Hemvist med arbetsplatser för varje student
2. Närliggande fotolab, mörklagt med sluss
3. Kontor för personal och administration

VERKSTAD 
1. Träverkstad med port direkt ut
2. Servande rum för verkstad, ex. för 3-d skrivare

MUSIK
1. Ensemblerum
2. Öppen studiemiljö
3. Övningsrum

Vår 33 grader

Sommar 56 grader

Vinter 9 grader

Elevation 1:200
I elevationen ses de robusta material som föreslogs för fasaden, KL-skivor och platsgjuten betong. 
Portar till verkstäderna i trä. 
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ATELJÈ FÖRELÄSNING
1. Ateljé för konstutbildning. 
    Extra tillförsel av dagsljus genom lanterniner
2. Mindre föreläsnings- /undervisningssal

TAK
1. Grönt tak, ängsgräs i brownfill från platsen 

HEMVIST FOTO, KONTOR
1. Hemvist med arbetsplatser för varje student
2. Närliggande fotolab, mörklagt med sluss
3. Kontor för personal och administration

VERKSTAD 
1. Träverkstad med port direkt ut
2. Servande rum för verkstad, ex. för 3-d skrivare

MUSIK
1. Ensemblerum
2. Öppen studiemiljö
3. Övningsrum

Vår 33 grader

Sommar 56 grader

Vinter 9 grader

Sektion 1:200 (nedskalad från 1:50)
I sektion studerades de specifika kraven för de olika verksamheterna. 
Markplan verkstad
Plan 2  musikutbildningen med ensemblerum, öppen studiemiljö och övningsrum
Plan 3  Hemvist och kontor i öppen miljö och servande små rum för möte eller lab.
Plan 4. Ateljé med överljus och undervisningssal. 
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Skalnivåer

skalnivåerna illustrerar byggnadens olika delar. robusthet studerades i relation till 
de tidigare fastställda specifika behoven hos verksamhet och plats.

Fasad
Klimatets påverkan i form av dagsljus styrde delvis utformningen av fasaden. Det 
ansågs fördelaktigt att undervisningslokaler och arbetsmiljöer placeras i öst/västlig 
riktning för att undvika för höga temperaturer till följd av solinstrålning från söder. 
Ateljéer med extra stort ljusbehov placerades högst i byggnaden med möjlighet till 
takfönster. ett ljusschakt placerade centralt i byggnadsvolymen. Utanpåliggande, 
fast solavskärmning valdes för att undvika komplicerade system med rörliga delar. 
solavskärmningen kan skruvas fast direkt i fasadelementen av trä och bytas vid 
behov. 

salsstorlekar och aktivitet var styrande parametrar för fönstersättningen. 
majoriteten av rummen ansågs kunna ha samma fönstersättning. bröstningen 
utgick från höjden på ett skrivbord och fönstrens övre kant placerades högt på 
väggen för att öka ljusinstrålningen i relativt djupa rum. 

fasadväggarna är överdimensionerade i relation till konstruktionen. en 
utfackningsvägg hade kunnat ersätta den tunga och relativt kostsamma fasaden av 
platsgjuten betong och Kl-skivor. Verksamhetens önskan om hög arkitektonisk 
kvalitet styrde materialvalen. byggnadens fasadkoncept inspirerades av 
omgivningens tunga fasader i fabriksmiljöerna, men också på landshövdingehusens 
träfasader med tunga sockelvåningar. en direkt mimik av omgivande byggnader 
ansågs inte relevant. Det ansågs istället befogat att ett nytt program på platsen också 
medför ett nytt utseende. 

Diagrammet visar ljusets infallsvinkel 
för solens upp och nedgång i Göteborg. 
Byggnadens placering för goda ljus- och 
värmeförhållanden i mitten (rosa volym)
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Sektion 1:100
Tak
Brownfill  300mm 
Tätskikt  15mm
Spånt  15mm
Cellplast 2x 200mm
Avjämning 50mm
TT-kasett  120mm

Solavskärmning
Metallraster fast montering i 
KL-skiva. Gradantalet visar 
solens infallsvinkel för olika 
årstider. 

Vägg
KL-skiva 100mm
Luftspalt 30mm
Mineralull 150mm
Platsgjuten betong 150mm

ATELJÈ FÖRELÄSNING
1. Ateljé för konstutbildning. 
    Extra tillförsel av dagsljus genom lanterniner
2. Mindre föreläsnings- /undervisningssal

TAK
1. Grönt tak, ängsgräs i brownfill från platsen 

HEMVIST FOTO, KONTOR
1. Hemvist med arbetsplatser för varje student
2. Närliggande fotolab, mörklagt med sluss
3. Kontor för personal och administration

VERKSTAD 
1. Träverkstad med port direkt ut
2. Servande rum för verkstad, ex. för 3-d skrivare

MUSIK
1. Ensemblerum
2. Öppen studiemiljö
3. Övningsrum

Vår 33 grader

Sommar 56 grader

Vinter 9 grader

ATELJÈ FÖRELÄSNING
1. Ateljé för konstutbildning. 
    Extra tillförsel av dagsljus genom lanterniner
2. Mindre föreläsnings- /undervisningssal

TAK
1. Grönt tak, ängsgräs i brownfill från platsen 

HEMVIST FOTO, KONTOR
1. Hemvist med arbetsplatser för varje student
2. Närliggande fotolab, mörklagt med sluss
3. Kontor för personal och administration

VERKSTAD 
1. Träverkstad med port direkt ut
2. Servande rum för verkstad, ex. för 3-d skrivare

MUSIK
1. Ensemblerum
2. Öppen studiemiljö
3. Övningsrum

Vår 33 grader

Sommar 56 grader

Vinter 9 grader
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Stomme
stommen dimensionerades utifrån salsstorlekar, rumshöjder och krav för 
kommunikation och utrymning. grundsättning på pålar ritades till följd av de 
leriga markförhållandena.

salsstorlekarna i lokalprogrammet varierar mellan stora salar för föreläsningar, 
öppna kontorslandskap och mycket små mötes- och projektrum. programmet 
inkluderar också salar med olika krav på bjälklagshöjder. majoriteten av salarna 
ansågs kunna inrymmas i ett system med 4.5m våningshöjd bjälklag till bjälklag. 
en generalisering av våningshöjderna i stommen gjordes därför.  men ett antal 
exceptionella salar ingår också i programmet, exempelvis för konsert och teater. 
efter en jämförelse med Kmh sågs att dessa salar kräver dubbla stomsystem i med 
stål och betongpelare till följd av deras storlek, men också för att möta höga krav på 
akustiken.  enligt samma princip som för arkitektskolan på KTh placerades därför 
salar med krav med krav på högre våningshöjder i markplan eller i exceptionella 
fall i separata byggnadsvolymer. ett pelar/-balksystem ansågs kunna tillgodose 
kraven på stora spännvidder och en eventuell framtida omflyttning av salar. 
stommen dimensionerades för att kunna rymma de övningsrum med skalrum som 
musikutbildningarna har behov av. 

Kommunikation för brandutrymning planerades till byggnadens kärnor i vilka 
också hissar och schakt placerades. Verksamheten har behov av lokaler med 
breda korridorer för frakt av instrument och annat material tillgodosågs genom 
dimensionering av korridorer och kärnor. Kärnan utformades också för att kunna 
hysa frakthiss om nödvändigt. 
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ATELJÈ FÖRELÄSNING
1. Ateljé för konstutbildning. 
    Extra tillförsel av dagsljus genom lanterniner
2. Mindre föreläsnings- /undervisningssal

TAK
1. Grönt tak, ängsgräs i brownfill från platsen 

HEMVIST FOTO, KONTOR
1. Hemvist med arbetsplatser för varje student
2. Närliggande fotolab, mörklagt med sluss
3. Kontor för personal och administration

VERKSTAD 
1. Träverkstad med port direkt ut
2. Servande rum för verkstad, ex. för 3-d skrivare

MUSIK
1. Ensemblerum
2. Öppen studiemiljö
3. Övningsrum

Vår 33 grader

Sommar 56 grader

Vinter 9 grader

Grund 1:100
Avjämning   2x50mm
Platsgjuten markplatta 300mm
Cellplast  2x 200mm
Pålsättning i förstärkt marklager
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ATELJÈ FÖRELÄSNING
1. Ateljé för konstutbildning. 
    Extra tillförsel av dagsljus genom lanterniner
2. Mindre föreläsnings- /undervisningssal

TAK
1. Grönt tak, ängsgräs i brownfill från platsen 

HEMVIST FOTO, KONTOR
1. Hemvist med arbetsplatser för varje student
2. Närliggande fotolab, mörklagt med sluss
3. Kontor för personal och administration

VERKSTAD 
1. Träverkstad med port direkt ut
2. Servande rum för verkstad, ex. för 3-d skrivare

MUSIK
1. Ensemblerum
2. Öppen studiemiljö
3. Övningsrum

Vår 33 grader

Sommar 56 grader

Vinter 9 grader

1 

2

3

ATELJÈ FÖRELÄSNING
1. Ateljé för konstutbildning. 
    Extra tillförsel av dagsljus genom lanterniner
2. Mindre föreläsnings- /undervisningssal

TAK
1. Grönt tak, ängsgräs i brownfill från platsen 

HEMVIST FOTO, KONTOR
1. Hemvist med arbetsplatser för varje student
2. Närliggande fotolab, mörklagt med sluss
3. Kontor för personal och administration

VERKSTAD 
1. Träverkstad med port direkt ut
2. Servande rum för verkstad, ex. för 3-d skrivare

MUSIK
1. Ensemblerum
2. Öppen studiemiljö
3. Övningsrum

Vår 33 grader

Sommar 56 grader

Vinter 9 grader

4

ATELJÈ FÖRELÄSNING
1. Ateljé för konstutbildning. 
    Extra tillförsel av dagsljus genom lanterniner
2. Mindre föreläsnings- /undervisningssal

TAK
1. Grönt tak, ängsgräs i brownfill från platsen 

HEMVIST FOTO, KONTOR
1. Hemvist med arbetsplatser för varje student
2. Närliggande fotolab, mörklagt med sluss
3. Kontor för personal och administration

VERKSTAD 
1. Träverkstad med port direkt ut
2. Servande rum för verkstad, ex. för 3-d skrivare

MUSIK
1. Ensemblerum
2. Öppen studiemiljö
3. Övningsrum

Vår 33 grader

Sommar 56 grader

Vinter 9 grader

Övningsrum 



115

Installationer
Vissa av lokalerna är mycket teknikintensiva, exempelvis verkstäder som har höga 
krav på ventilation. filmutbildningarna har behov av mycket teknisk utrustning, 
exempelvis i blackboxes och inspelningsstudios. schakten i kärnorna utformades för 
att kunna rymma relativt omfattande tekniska dragningar. 

för undervisningsmiljöer och kontor utformades innertaken med synliga 
installationer, men med limmade akustikplattor i bjälklaget. nedpendlade undertak 
ritades i mindre mötesrum och projektrum.

Planlösning
med planlösning avses här främst rumsindelning. som nämnts tidigare 
dimensionerades stommen för att möjliggöra öppna planlösningar såväl som 
indelningar i stora och små rum. stommen ska kunna möjliggöra en plan med 
hög generalitet och elasticitet varför placering av kärnor och pelarsystemet måste 
anpassas. Vidare studier av rumsstorlekar och stomdimensionering bedrevs därför i 
avsnittet om generalitet.

Inredning
i de exceptionella salarna ansågs inredningen vara styrande för robustheten. 
Träverkstäderna placerades på markplan till följd av tunga maskiner och behov av 
inlastning från gatan. bjälklag utformades i verkstäderna med industrigolv. i kontor 
och hemvister ritades högre installationsgolv vilket hade påverkan på rumshöjd  och 
våningshöjdsdimensionering. i de miljöer som innehåller musikundervisning och 
övningsrum placerades ett ljudisolerat installationsgolv. inredningen bedömdes 
kunna variera över tid och golven är därför utformade för att kunna bytas vid 
behov. genomgående är materialen för väggar och ytskikt betong och trä. 

Ventilation 1:50
1. Ventilationskanaler placerades i TT-kasetten och drogs genom primärbalkarna.
2. Endast de minsta rummen utformades med nedpendlade undertak. 
3. I större salar och öppna miljöer ritades limmade akustikplattor på TT-kasetten och nedpendlad 

belysning. 
4. Utökad ventilation för verkstäder placerades fritt under TT-kasetten.

Övningsrum 1:100
Övningsrummet försågs med ett skalrum. Golvet är ett ljudisolerat installationsgolv med ett extra 
betongskikt. Innerväggarna är isolerade och placerade med distans från stommen för att undvika 
diffusionsljud.
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Tillämpning 

generAliTeT
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Generalitet - i konflikt med det specifika?

studier av generalitet bedrevs med ett referensprojekt som förlaga. Den tidigare 
beskrivna byggnaden orkanen vid malmö högskola utgjorde studieobjekt. 

för en byggnad ska kunna beskrivas som generell krävs ofta att lokalbehovet också 
generaliseras (se intervju med mårten Tiselius i bilaga). Det kan tolkas som att det 
finns ett visst konfliktförhållande mellan specificitet och generalitet. enligt sKl är 
alltför generella lösningar oekonomiska, detsamma gäller för specifika lösningar. 
Det som efterfrågas är därför en gyllene medelväg. i studieexemplet orkanen i 
malmö noterades att liknande avsteg från total generalitet gjorts. hörsalar och 
en idrottshall har inrymts i de generella volymerna, men kan inte sägas passa alla 
verksamheter. De är specifika miljöer med specialutformade stomsystem som 
ryms inom ett generellt volymsystem. i den studerade referensen har ett samlande 
kitt i form av en atriumgård placerats mellan generella volymer. ett tecken på att 
generella miljöer utan tillskott av det specifika inte klarar att möta verksamhetens 
krav.

studien av generalitet bedrevs i flera led. först generaliserades lokalprogrammet där 
rummen ordnades efter storlek och funktion. en modul baserad på rummens mått 
och sambandskrav sattes samman och utifrån modulen utformades ett stomsystem. 
en variant av modulen ritades sedan där också de exceptionella miljöerna gavs 
utrymme inom ett system. 

modulen testades därefter på byggnadsnivå. Dess olika sammansättningsmöjligheter 
studerades och en volymstudie genomfördes. Volymstudien utgick från referensen 
orkanen och modifierades stegvis i relation till de specifika förutsättningar som 
fanns på platsen. Det var fullt möjligt att placera in hela programmet inom kv. 
Abborrens gränser i enlighet med principer för orkanen. men densiteten på platsen 
bedömdes som alltför hög. Volymerna bröts upp vilket resulterade i en stegvis 
kompromiss av generaliteten. resultatet kan fortsatt sägas vara generellt, men inom 
ramen för platsens specifika krav. 

studierna av generalitet rymde ett robust tänkesätt gällande stommens utformning. 
Den slutgiltiga volymstudien närmade sig möjlighet till expansiv elasticitet. 
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Studieexempel Orkanen Malmö Högskola

orkanen är malmö högskolas största enskilda byggnad 
och rymmer bland annat fakulteten för lärande och 
samhälle, orkanenbiblioteket och högskolans iT-
avdelning. byggnaden är ritade av det schweiziska 
arkitektkontoret Diener & Diener som vann den 
internationella arkitekttävling för utbyggnad av 
högskoleområdet i malmö som utlystes 1997. byggnaden 
stod klar 2005.

orkanen är 150 m lång och 60 m bred, fem våningar 
hög och omfattar ca 43 000 kvadratmeter. byggnaden 
uppfattas som en enhetlig volym utifrån men består av 
sex huskroppar och fem innergårdar som innesluts av den 
veckade glasfasaden. i bottenplan är de två huskropparna 
i mitten sammanbyggda vilken programmerats med 
entréhall och samlingsplats. Den översta våningen utgörs 
helt av bibliotek. Takhöjderna varierar mellan 3,8 och 6 
m. byggnadsvolymen är mycket stor men i relation till 
platsens skala och kajens avlånga form fungerar huset i sin 
kontext. Att byggnaden kan byggas ut i ett elastiskt system 
med fler volymer resulterar dock troligtvis i en alltför stor 
volym också för denna plats. 

byggnaden utgör ett bra exempel på en generell 
lärandemiljö. Volymerna är repetitiva och 
ommöbleringsbara. Den vertikala kommunikationen är 
förlagd till gårdsrummet och påverkar därför inte den 
rumsliga dispositionen inom varje volym. gårdarna 
underlättar orienterbarheten i en stor byggnad och för ned 
ljus mellan volymerna. Den repetitiva modulariteten anas 
inte enkelt i fasad eftersom fasaden är till formen som ett 
veckat skal som sitter med en distans från huskropparna. 

Den generella strukturen rymmer också specifika salar 
med dubbla takhöjder. i orkanen finns två stora hörsalar 
och en gymnastiksal. De tre salarna finns i entréplanet. 

Sammanfattning
studieexemplet visar att specifika och generella salar 
kan rymmas i ett generellt system. entréplanet har en 
samlande funktion som fungerar som öppen mötesplats 
mellan huskropparna. ett socialt kitt som är viktigt också 
för den studerade fakulteten i göteborg. 

Situationsplan. Orkanens placering 
på kajen på Universitetsholmen i 
Malmö. 

Byggnadskropparnas planform 
innanför den veckade fasaden. 

Vertikal kommunikation 
kring gårdarna och horisontell 
kommunikation inom varje 
byggnadskropp och längs 
fasaderna.

73.  ”byggnaden”,  03 ju l i  2009.  ht tp: / /www.mah.se/om-malmo-hogskola/
s tyrning/fakulteter/larande-och-samhal le/star t s idespuff /om-lararut-
bi ldningen/om-orkanen/byggnaden/ .  hämtad den 22 maj  2017.
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Plan 5
Bibliotek

Plan 4
Lärandemiljöer

Plan 3
Lärandemiljöer

Plan 2
Lärandemiljöer och auditorium

Plan 1
Lärandemiljöer, service och kafé.  
Dubbelhöga auditorium och 
idrottssal samt atrium. 

Publika miljöer 
specialsalar

Traditionella 
lärandemiljöer

Längdsektion
I sektion syns hur de specifika salarna getts utrymme inom de generella byggnadsvolymerna genom en 
justerad bjäklagsnivå. Idrottshallen till vänster har dubbel takhöjd och auditorierna i den fjärde volymen 
från vänster likaså. I mitten av byggnaden ryms en sorts socialt kitt som binder samman funktionerna 
på botten av ett atrium. 

Atrium

TeknikParkering Parkering

GårdGård GårdGård
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x1

Yta

x1

x10

x2

x1

x1

x1

Totalyta

Totalyta

Uppräkning 30%

Program

Projektrum
Möte
Workshop

Undervisning
Multisal
Ensemblerum

Hemvist
Kontor

Verkstäder

Konsert 
Föreställning
Utställning

Restaurang
Kafé+Pentry

x40

x30

x27

x65

x15

x5

x23

x55

x1

x1

Rumsstorlek Antal rum Mörk kvm

x20

x80

L 100
kvm

M50
kvm

M50
kvm

M50
kvm

XS10
kvm x25 2 050kvm

6 000kvm

7 075kvm

 900kvm

150kvm

500 kvm

5275 kvm

21 950 kvm

10x105=1050kvm

50x20=1000kvm

100x40=4000kvm

29x50=1450kvm

25x65=1625kvm

10
kvmXS

S 25
kvm

L 100
kvm

L 100
kvm

XXL250
kvm

XXL400
kvm

M50
kvm

S 25
kvm

S

L 100
kvm

L 100
kvm

L 100
kvm

M50
kvm

XXL500
kvm

300
kvm

500x1=500kvm

300x1=300kvm

100x1=100kvm

400+100=500kvm

25x55=1375kvm

250+5=1250kvm

100+15=1500kvm

50+23=1150kvm

10-500kvm 399rum Mörk yta 2 250kvm

28 535 kvm

XXL

Lokalprogrammet omarbetades och sorterades efter funktion och rumstorlek
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Lokalprogram och generalisering av rum

lokalprogrammet för Konstnärliga fakulteten innehåller ett mycket stort antal 
salar och den totala ytan inklusive uppräkningsfaktor är ca 28 000 kvm (se bilaga 
2). för att kunna hantera programmet inom ramen för studier av generalitet 
omarbetades och förenklades det på ett flertal olika sätt. bland annat skapades nya 
rumskategorier efter förekommande funktion och storlek.

i programmet finns ett fåtal exceptionella salar i form av scener och konsertsalar, 
de avviker från övriga rum genom sin storlek och krav på högre bjälklagshöjder. i 
övrigt är de flesta salarna möjliga att placera med samma bjälklagshöjder förutsatt 
att den är 4.5m. Det visade sig att majoriteten av salarna kunde kategoriseras i 
sex generella storlekar.  specifikt för rumsprogrammet är att det innehåller många 
mycket små rum och stora salar med sambandskrav att de ska vara i närhet till 
varandra. rumsstorlekarna spänner från 12kvm till ca 220kvm.

hemvister och kontorsmiljöer bedömdes vara mycket lika i sin typologi. De består 
av mer eller mindre öppna landskap med tillhörande mötes- eller projektrum. De 
kräver goda ljusförhållanden. 

programmet består också av ett stort antal små rum. projektrum, mötesrum och 
övningsrum, videolabb, kontor för verkstäder. rummen ska kunna placeras i både 
mörka och ljusa lägen. Dessa rum kunde delas in i två dimensioner, 12kvm och 
25kvm. 

Undervisningssalarna utgör en egen kategori av rum som alla vara platta salar med 
eller utan dagsljustillgång. De ska kunna möbleras på ett varierat sätt efter behov. 
salarna kunde indelas i tre rumsstorlekar; 100-110kvm, 50kvm och 25 kvm.  

Det är de publika miljöerna som innehåller ovan nämnda exceptionella rum. De 
består av salar som är 100, 300 eller 500 kvm och ska ha läktare/gradänger, vara 
mörka och en takhöjd om ca 10m. 

endast ett fåtal verkstäder måste ligga på entréplan till följd av att de innehåller ett 
stort antal tunga maskiner samt behöver inlastning från gatan.
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Gridsystem i relation till rumsstorlekar
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Rumstorlekar
rutnätet för modulen 
behöver kunna rymma de 
rumstorlekar som lyftes ur 
lokalprogrammet. förutom de 
sex beskrivna storlekarna finns 
ett behov av viss överyta för 
kommunikation och ”socialt 
kitt”.

4x4m
rutnätet träffade inte rätt på 
något av de rumstorlekar som 
efterfrågas. husdjupet 24m 
ansågs också vara för djupt för 
goda dagsljusförhållanden. 

3x3m
rutnätet träffade inte rätt på 
något av de rumsstorlekar som 
efterfrågas. husdjupet 18m 
ansågs däremot vara bättre. 

3.5x3.5m
rutnätet träffade rätt på alla 
de efterfrågade rumstorlekarna 
och användes därför i fortsatt 
framtagande av en modul. 
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Robusthet i grid
en stomme som relaterar till 
slutsatserna om robusthet 
och det valda rutnätet 
3.5x3.5  meter studerades. 
ett stomsystem med pelar/
balksystem ansågs lämpligt. 

Dimensionering 10,5m
en stomme med balkar och 
pelare med cc-mått 10.5m i 
båda riktningarna ger få pelare 
som kan störa planlösningen. 
systemet har dock långa 
spännvidder och det kan 
vara svårt att placera ut 
stabiliserande väggar. 

Till vänster ses en illustration 
av pelarplacering, balkriktning 
och upplagsriktning. i 
 färgillustrationen ses hur 
rummen kan fördelas i 
systemet. 

Stomme och planfunktion
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Kombinationer av modulen i olika formeringar
om kärnorna placeras utanför modulen kan ett flertal variationer i byggnadsform 
skapas. sammansättningarna visade att en generell modul kan användas på ett 
elastiskt sätt. 
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Sambandskrav

för att kunna skissa en mer verklighetstrogen planlösning i 
modulen studerades de interna och publika sambandskrav 
som verksamheten ställer i lokalprogrammet. 

sambandskraven ser olika ut för de olika institutionerna. 
för hDK och AkV är hemvister centrala basplatser för 
studenterna som alla har en egen plats. från hemvisten 
nås sedan verkstäder, projektrum, verkstäder och under-
visningssalar. Detsamma gäller för institutionernas 
lärares kontorsmiljöer. sambandskrav finns också mellan 
verkstäder och utställningsmiljöer, det ska vara enkelt 
att transportera projekt och verk mellan verkstaden och 
utställningsplatsen. 

för musik och scenutbildningarna råder sambandskrav 
mellan undervisningsmiljöer och övningsrum. skillnaden 
är att studenterna vid hsm inte har personliga arbets-
platser utan studerar i en mer traditionell miljö med 
formella och informella salar. studieplatser ska finnas i en 
öppen miljö med nära tillgång till undervisningssalar och 
övningsrum. studenter och lärare har tillgång till scener 
och konsertsalar, men inte nödvändigtvis på daglig basis. 

eventuella låsgränser för salar som används olika tider på 
dygnet inarbetades till viss del. Utställningar ska kunna ske 
utan att obehöriga ges tillträde till kontor, hemvister och 
verkstäder. 

Kafé och restauranger bör vara placerade i närhet 
till undervisningsmiljöerna, men också i närhet till 
publika funktioner som utställningsytor och scener. 
restauranger och kaféer kan tillsammans med traditionella 
lärandemiljöer komma att utgöra de viktigaste 
mötesplatserna för de tre institutionerna. 

Sambandskrav för HDK och Valand

Sambandskrav för HSM

Projekt, möte 
och övning

Undervisning Hemvist/kontor Informell
studiemiljö

Verkstäder Publika miljöer
scener/utställning
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Exempelplaner för typmodulen - entréplan
planerna utgör exempel för hur modulen kan lösas med sambandskraven i åtanke. 

entréplanet rymmer undervisningssalar, projektrum och mötesrum för alla som 
studerar och arbetar på skolan. 
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Exempelplaner för typmodulen - plan 2
plan två kombinerar hemvister, undervisningsmiljöer och mötesrum. De ritsalslika 
miljöerna kan också enkelt ställas om till kontorsmiljöer med öppna ytor och 
servande små mötesrum. 
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Exempelplaner för typmodulen - plan 3 
plan 3 visar en miljö som efterfrågas av hsm. små och stora övningsrum 
kombineras med större rum för övning och undervisning i ensemble. Ytor för 
informella studier finns i öppen miljö kring ljusschaktet men också i en mer 
hemvistlik miljö i fasad. 
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Exempelplaner för typmodulen - plan 4 
plan 3 visar en miljö som efterfrågas av både hDK och AkV där hemvister och 
lättare verkstäder ryms i direkt närhet till varandra. rum s fungerar som både 
projekt rum för hemvisterna och som mindre servande rum för verkstäderna, 
exempelvis kontor eller färgrum etc. 

Ytterligare kombinationer
Det är fullt möjligt att kombinera specifika miljöer för de olika utbildningarna 
på samma våningsplan för att öka integrationen och samverkan dem emellan. 
exempelvis kan en verkstads- och hemvistsenhet angränsa till en musikhögskoledel. 
Viktigt är dock att kombinationer sker med hänsyn till de specifika krav som finns 
inom utbildningarna, exempelvis bör inte övningsrum angränsa till högljudda 
verkstäder.
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Inplacering enligt princip för Orkanen steg 1
inplaceringen visar att programmet ryms i en samlad volym inom kv. Abborrens 
gränser. 

Den testade volymen är 4 våningar hög och har tre ljusgårdar. Volymen uppfattas 
som sluten på platsen och kan inte sägas bidra till aktivering av grönstråket längs 
säveån. Volymen lämnar möjlig parkyta inom kvarterets västra del. 
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Inplacering enligt princip för Orkanen steg 2
en variant studerades där programmet fördelas i två byggnadsvolymer vardera 
bestående av två huskroppar med sammanlänkade kitt. en förbindelsegång kopplar 
samman de två byggnaderna. byggnaderna är fyra våningar höga. 

en större dynamik noterades i relation till säveån. Den västra byggnaden griper 
tag i grönstråket och relaterar samtidigt till det urbana stråket, Artillerigatan. 
byggnaderna upptar större delen av kvarterets yta och uppfattades som väl stora och 
rigida i relation till den omgivande bebyggelsen. 
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Inplacering enligt princip för Orkanen steg 3
i steg tre testades en variant av steg två där en av byggnaderna roterades för att 
skapa ökad dynamik på platsen. en förbindelsebro till säveåns södra strand skapar 
ett stråk i förlängningen av gången/distansen mellan byggnaderna. 

Volymerna är fortsatt väl stora när hela programmet placeras inom Kvarteret 
Abborren. 
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Inplacering enligt princip för Orkanen steg 4
i steg tre placerades en fjärdedel av programmet på säveåns södra strand.  
placeringen är välgörande för platsen. byggnaden skapar målpunkter på båda 
sidor säveån och aktiverar på så vis grönstråket. en tillagd förbindelsebro kortar 
avståndet mellan byggnaderna. Det urbana stråket längs Artillerigatan intensifieras 
närmst nya Kulan och öppnas upp i en parklik miljö i väster. parken kan 
sammanlänkas med grön stråket. i jämförelse med det första testresultatet innebär 
de uppbrutna volymerna en bättre relation till platsen, men kompromissar med 
generaliteten. 
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Situationsplan 

planen illustrerar hur en av 
de tre byggnadsvolymerna i 
volymstudien kan placeras på 
platsen. i planen studerades hur 
modulen kan sättas samman. i 
mitten tillfördes en dubbelhög 
glasad del som bidrar till 
helheten genom att skapa ett 
kitt mellan husen. 

bottenvåningarna i de två 
volymerna är öppna mot 
kittet och programmeras med 
informella lärandemiljöer, 
mötes- och projektrum och 
utställningsytor. 

byggnaderna placerades med en 
viss förskjutning för att skapa 
skyddade entréplatser och en 
dynamik i anslutning till de två 
stråken, säveån och Artilleri-
gatan. förskjutningen ansågs 
inte störa graden av generalitet 
inom modulerna.

Kring byggnaden placerades 
ett flertal paviljonger som 
kan rymma workshoprum, 
blackboxes, galleri mm. De små 
byggnaderna är specifika men 
inte nödvändigtvis permanenta. 
De är generella på så vis att 
de kan hysa en variation av 
aktiviteter, men också hyras ut. 
OMSKALAD TILL 1.400
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Tillämpning 

elAsTiciTeT
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Elasticitet och platsens gränser

som studieexempel för elasticitet användes det tidigare nämnda byggnadskomplexet 
bmc i lund. exemplet illustrerar hur ett program kan tillåtas att krympa och växa 
inom ramen för en byggnad, eller ett område. maximal elasticitet tycks underlättas 
om byggnadens funktioner separeras i olika system, eller mer extremt i olika 
byggnader. De kan då sammankopplas av trapphus och korridorer. Det är enklare 
att hyra ut respektive bygga ut. 

elasticitet studerades utifrån verksamhetens eventuella framtida behov av fler eller 
färre lokaler i relation till platsens storlek och gränser. 

först sorterades lokalprogrammet efter funktion och placerades i enlighet med 
studieexemplets typologi. gradvis anpassades kompositionen efter platsen. en 
mimik av bmc är inte elastisk inom kv. Abborren eftersom programmet är stort 
i relation till fastigheten. först när hela platsen togs i anspråk kunde expansiv 
elasticitet studeras fullt ut. ett system där omgivningens verksamheter och lokaler 
inkluderas i byggnaden studerades och beskrevs i en nolli map över gamlestaden. 
i förslaget utgör säveån kittet/långa gången i byggnaden vilket resulterar i att 
universitetets placering på ett väldigt direkt sätt stärker och aktiverar grönstråket 
längs säveån.

resultatet av studien illustrerar ett vidgat synsätt på byggnaden och på fakulteten. 
Universitetet integreras i platsens byggda struktur och möjliggör därigenom 
samverkan med omgivande samhällsaktörer. fakultetens önskemål om ökad 
synlighet tillfredsställs genom att verksamheten kan ta miljöer i anspråk som 
motsvarar deras behov. systemet rymmer både generella miljöer och robusthet. 
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Studieexempel BMC Lunds Universitet

biomedicinskt centrum är en forsknings- och 
utbildningsmiljö knuten till lunds universitet men med 
klinisk inriktning. byggnaden är placerad i direkt närhet till 
och fysiskt sammankopplad med skånes universitetssjukhus. 
idag rymmer bmc 170 forskargrupper och ca 700 
studenter.76 hela byggnaden är ca 50 000 kvm varav ca 38 
000 kvm består av laboratoriemiljöer.  

byggnaden ritades av claes Anshelm på 1940-talet och 
uppfördes i etapper mellan 1948 och 1976. intentionen med 
byggnadskomplexet var att samla större delen av medicinska 
fakultetens tidigare fragmenterade verksamhet på en plats.77 
en önskan som väcktes i samband med förändringar av 
utbildningssystemet. Den tidigare institutionsbaserade 
undervisningen omvandlades till program. 

byggnaden är funktionsseparerad på programnivå, de 
specifika miljöerna har fysiskt avskiljts från de generella. 
laboratorierna, generella miljöer, är förlagda till fem 
byggnadskroppar som binds samman av en korridor kallad 
långa gången. från korridoren nås hörsalar, specifika 
miljöer, som dockar mot gången. funktionssepareringen har 
under byggnadens livstid underlättat intern elasticitet. flera 
verksamheter har kunnat inrymmas i samma byggnad och de 
har med tiden kunnat krympa och växa.

elasticiteten i komplexet består också i det etappbaserade 
byggandet. en växande verksamhet har kunnat inrymmas på 
platsen genom ut- och tillbyggnad av nya volymer. för att 
kunna bygga ut i ett förutbestämt mönster krävdes överyta i 
form av markareal. Trots stora marktillgångar kunde gången 
inte byggas ut i all oändlighet varför komplexet nu byggs ut i 
en annnan riktning, men inom samma system. en planerad 
byggnad för medicinska fakulteten planeras dockas mot 
gången likt de tidigare hörsalarna.

Sammanfattning
studieexemplet visar att specifika och generella salar kan 
rymmas i ett elastiskt system. expansiv elasticitet kräver 
överyta. ett socialt kitt finns också i den här referensen i form 
av en breddad korridor. 

74.  ”bmc -  biomedic inskt  centrum |  medic inska  fakul teten,  lunds  univer-
s i te t” .  åtkomstdatum 30 maj  2017.  ht tp: / /www.med. lu . se/bmc.

75.  ”forum medicum |  ett  f ramtida  medic inskt  & häl sovetenskapl igt  kun-
skapscentrum vid lunds  univers i te t  där  verksamheterna v id  nuvarande 
hsc och bmc integreras” .  åtkomstdatum 30 maj  2017.  ht tp: / / forum-
medicum.blogg. lu . se/ .  pDf från blogg.  ”program forum medicum” 
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1

2

3

Funktionsseparering. 
Laboratorium
Kommunikationskärnor
Långa gången, socialt kitt
Specifika salar, auditorium

Intern elasticitet
Laboratorium
Visar att delar kan knoppas av 
och hyras ut inom komplexet
Kommunikationskärnor
Långa gången, socialt kitt
Specifika salar, auditorium

Expansiv elasticitet då.
Byggnaden uppfördes i etapper

Expansiv elasticitet idag.
Medicinarlängans elastiska 
system i dagens tappning. En 
tillbyggnad längs långa gången 
planeras. Den nya byggnaden 
innehåller både specifika och 
generella miljöer enligt dagens 
populära flexibilitetstolkning. 
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x1

Yta Totalyta

Totalyta

Uppräkning 30%

x1

x1

x1

x1

Program

Restaurang
Kafé+Pentry x1

Verkstäder

Konsert 
Föreställning
Utställning

x15

x5

x23

x55

x1

500 kvm

L 100
kvm

XXL400
kvm S 400+100=500kvm

Rumsstorlek Antal rum Mörk kvm

  6 825kvm25-500kvm 102 rum Mörk yta  900kvm

8 722 kvm

M50
kvm

 900kvm

150kvm

5275 kvm
L 100

kvm

XXL250
kvm

M50
kvm

S 25
kvm

L 100
kvm L 100

kvm

XXL500
kvm

300
kvm

500x1=500kvm

300x1=300kvm

100x1=100kvm

25x55=1375kvm

250+5=1250kvm

100+15=1500kvm

50+23=1150kvm

XXL

Specifika miljöer
salar med exceptionella sorterades enligt följande; scener för teater och dans samt 
konsertsalar. Vissa av verkstäderna ansågs också vara exceptionella, framför allt trä- 
och metallverkstäder. Ytan uppgick till ca 8 700kvm. 
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Yta Totalyta

Totalyta

Uppräkning 30%

x10

x2

Program

Projektrum
Möte
Workshop

Undervisning
Multisal
Ensemblerum

Hemvist
Kontor

x40

x30

x27

x65

Rumsstorlek Antal rum Mörk kvm

15 125kvm10-150kvm 299 rum Mörk yta 1 350kvm

19 812 kvm

x20

x80

XL150
kvm

L 100
kvm

M50
kvm

M50
kvm

XS10
kvm x25 2 050kvm

6 000kvm

7 075kvm

10x105=1050kvm

50x20=1000kvm

100x40=4000kvm

29x50=1450kvm

25x65=1625kvm

10
kvmXS

S 25
kvm

L 100
kvm

M50
kvm

Inplacering enligt princip för BMC steg 2
hemvister och kontor, mötes- och projektrum samt traditionella undervisningssalar 
och uppehållsrum kategoriserades som generella miljöer. Ytan uppgick till 

ca19 800kvm.
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Inplacering enligt princip för BMC steg 1

Programmet placerades i en relativt exakt tolkning av BMC:s struktur. Programmet 
fyllde hela kv. Abborren vilket resulterar i att fortsatt expansion i samma struktur är 
omöjlig. En direkt mimik av en annan byggnads elasticitet är inte nödvändigtvis elastisk 
på den valda platsen. 
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Inventering av möjlig expansionsmöjlighet kring kv. Abborren
för att kunna utreda möjligheterna för fakulteten att expandera längs säveån 
studerades de byggnader som omger platsen ytterligare. flera verksamheter i 
området bedriver verksamhet i lokaler som kan vara av intresse för fakulteten. i 
sKf:s fabriker finns verkstäder för metall, i nya Kulan finns dansstudior med stora 
salar. i området gamlestadens fabriker finns inspelningsstudios för film och TV 
samt en tillskärarakademi. längs säveåns södra strand finns det relativt stora arealer 
mellan byggnaderna med som är obebyggda, mestadels med markparkering. 
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Inplacering enligt princip för BMC steg 2

Inplacering enligt princip för BMC steg 3
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Inplacering enligt princip för BMC steg 2
genom att tillåta en krökning av ”långa gången” kunde programmet placeras in 
och samtidigt sågs möjligheter att expandera inom systemet på platsen. byggnadens 
kitt skapar en bro över säveån och fortsatt expansion blir därmed möjlig också 
utanför kv. Abborren. 

Inplacering enligt princip för BMC steg 3
idén om att kittet/gången kunde utgöra en koppling mellan säveåns stränder 
utvecklades och renodlades genom att kittet endast har en riktning. 

en annan aspekt som utvecklades var att intilliggande befintlig bebyggelse på 
platsen inkorporerades i systemet.

Inplacering enligt princip för BMC steg 4
åns centrala roll kunde stärkas ytterligare genom att låta byggnadens kitt/gång 
utgöras av det gröna stråk som planeras längs säveån. expansionsmöjligheterna 
längs ån är stora. synen på elasticitet omförhandlas och platsen integreras till fullo 
inom byggnadssystemet. 

Inplacering enligt princip för BMC steg 4
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Konstnärliga fakulteten 
 illustrerad som Nolli map 
över Gamlestaden

Kartan illustrerar den form av 
utvidgad elasticitet som studien 
resulterade i. 

förslaget kombinerar 
generella modulbaserade 
volymer med specifika 
byggnadskroppar. byggnaderna 
dockar mot  säveån som 
motsvarar den funktionen av 
sammanlänkande kitt som 
studerats i både bmc och 
orkanen. 

inom ramen för 
byggnadskomplexet inryms 
närliggande lokaler som 
antingen står helt till 
förfogande eller som kan delas 
med andra verksamheter. 

idén om utvidgad elasticitet 
integrerar universitetet och 
dess verksamhet på platsen. 
samtidigt förses säveåns södra 
strand med nya målpunkter 
som bidrar till att aktivera ett 
grönstråk längs säveån. 

inom ramen för förslaget kan 
universitetets verksamhet 
krympa och växa över tid. Programfunktioner

1. Generella lärandemiljöer   
hemvister, kontor, undervisningssalar mm.

2. Specifika lärandemiljöer   
konsertsal och paviljonger för workshops, 
utställningar, föreläsningar, konserter mm. 

3. Byggnader för möjlig expansion  
rymmer verkstäder, dans- och filmstudior, 
och kontorslokaler 

Skala: 1.2000
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Operationell modell för fallstudie

Fallstudie i två steg;
1. Teoretisk tillämning av modellen
2. Praktisk tillämpning av modellen

Diskussion 
Slutsats

Bakgrund
Syfte, frågeställning

Begreppsanalys av:
1. Arkitekturteori och forskning
2. Visionnära dokument
3. Byggda exempel inom
    lärandemiljöer

Del 1 teori

Resultat

Del 2 empiri

Del 4 DisKUssion och slUTsATs
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DisKUssion och slUTsATser
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studien resulterade i en ökad förståelse av begreppet och fenomenet flexibilitet i 
relation till lärandemiljöer inom högre utbildning. frågeställningarna kunde till viss 
del besvaras. 

Flexibilitetsbegreppets arkitektoniska realdefinition
litteraturgenomgången visade att en realdefinition av begreppet i relation till 
arkitekturdiskursen inte finns. flexibilitet kan sägas alltid ha varit en inneboende 
parameter inom byggnation och arkitektur. Trots det har begreppet sedan 
1900-talets mitt varit föremål för ständig omtolkning och omdefiniering. motiven 
för de olika tolkningarna har skiftat över tid, från ideologiska till ekonomiska. 
flexibilitet används idag som ett paraplybegrepp för ett stort antal underkategorier 
av begrepp som beskriver olika sorters förändringsbarhet. 

orsaken till det ständiga omtolkandet av flexibilitet kan ha sin grund i att 
förändringsbarhet är komplext att applicera i relation till arkitektur. i sin fysiska 
form består arkitektur ofta av en sammansättning av rigida material som i sig är 
svåra att förändra över tid. för att en byggnad ska klara att vara förändringsbar 
krävs insikt om framtida tänkbara behov och krav redan på planeringsstadiet. Att 
förutse framtiden är inte en lätt uppgift varför den för sin tid mest förändrings- och 
anpassningsbara byggnaden tenderar att bli omodern och ersättas av nya former av 
flexibla lösningar. 

i litteraturgenomgången inkluderades endast de böcker och artiklar som ansågs 
vara relevanta inom ramen för examensarbetet. för att säkerställa de slutsatser samt 
höja teoridelens vetenskapliga relevans och kvalitet bör en breddad, metodologiskt 
korrekt litteraturstudie av relevant forskning genomföras. 

Flexibilitetsbegreppets definition i relation till lärandemiljöer
genomgången av historiska lärandemiljöer för högre utbildning visade att 
flexibilitet förekommit i undervisningsbyggnader i alla tider, men i olika former. 
Universitetets roll i samhället, pedagogiska metoder och lokalisering har påverkat 
vilken typ av flexibel arkitektur som återfinns i lärandemiljöer. 

i en närläsning av campusplanerna bekräftades att flexibilitet är en efterfrågad 
egenskap för framtidens lärandemiljöer. inom fältet definieras flexibilitet på ett 
flertal olika vis och utgör också här ett paraplybegrepp. De vanligast förekommande 
underbegreppen som används idag är generalitet, elasticitet och robusthet. 
generalitet efterfrågas i högst grad och ses som den rumsliga lösningen för hur nya 
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typer av lärandemiljöer kan gestaltas. 

intervjuer med representanter för en fastighetsägare och en utbildningssamordnare 
resulterade i en förståelse för de ekonomiska incitament som driver efterfrågan på 
flexibla miljöer. hyrestagaren har ekonomiska begränsningar men önskar samtidigt 
högkvalitativa lokaler i attraktiva lägen. en del av lösningen som appliceras är 
att minska lokalytan och anpassa lokalerna för att passa många verksamheter. 
fastighetsägaren har ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv där en byggnad ska 
kunna husera ett flertal olika verksamheter, också andra hyresgäster än universitetet. 
De system som styr den ekonomiska relationen mellan universiteten och deras 
fastighetsägare i sverige idag har inte studerats närmre i projektet. men förståelse 
finns för att systemet påverkar önskemålet om flexibel arkitektur. 

Metod för praktisk implementering av flexibilitet i lärandemiljöer
Den operationella modell som utformats i projektet är möjlig att använda för att 
studera behovet av flexibilitet samt dess möjliga implementering i lärandemiljöer. 
modellen begränsades till att endast omfatta ett fåtal av de möjliga definitioner 
flexibilitetsbegreppet hyser. 

i vidare studier vore det av intresse att inkludera fler möjliga definitioner av 
flexibilitet i begreppsmodellen. modellens andra begrepp, specificitet, har i 
projektet inte analyserats på djupet. för fortsatt användande av modellen bör 
betydelsen och innebörden av det specifika studeras lika ingående som innebörden 
av det flexibla.

Slutsatser relaterade till fallstudien
i fallstudien applicerades modellen på en verksamhet och en plats och begreppen 
studerades i olika skalor. modellens relevans ansågs giltig. genom att studera 
begreppen separat kan skärningspunkter mellan det specifika och det flexibla 
definieras. Viktiga ställningstaganden kring vilken grad av flexibilitet och 
vilken sorts flexibilitet som är relevant för en byggnad kan fattas i relation till 
dessa skärningspunkter. i fallstudien genererades testplatsen efter att en sådan 
skärningspunkt mellan verksamhet och plats noterats.

i den praktiska tillämpningen av modellen i fallstudien noterades flera egenskaper 
i relation till de studerade begreppen. robusthet är en förutsättning för att uppnå 
hög grad av generalitet och elasticitet. Däremot har inte elasticitet och generalitet 
samma förhållande till varandra. en generell struktur är inte nödvändigtvis elastisk 
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vice versa. en generell byggnad måste exempelvis inte utformas för att klara 
expansiv elasticitet. elasticitet kan förekomma med enbart specifika miljöer som 
utökas eller minskas över tid. 

en svårighet i relation till den operationella modellens användande noterades 
under fallstudien. i de fall flera typer av flexibilitet efterfrågades behöver begreppen 
studeras parallellt. i studien krävdes exempelvis parallell analys av begreppen 
generalitet och robusthet i relation till utformning av stommen. 

fallstudien bedrevs inte med avsikt om att kunna kombinera resultaten för varje 
delstudie i ett byggnadsförslag. men om studierna sätts samman kan de tolkas 
som ett koncept eller ett system för en skiss till en byggnad. ett oavsiktligt resultat 
som antyder att den operativa modellen kan fungera som analytisk generator i en 
skissprocess. Det är viktigt att vara observant på att de referenser som användes 
som generatorer för fallstudien påverkar utfallet i hög grad. Det kan därför vara av 
intresse för framtida studier att utveckla och testa modellen i fler fallstudier med ett 
utökat antal referenser. 

Tänkbara konsekvenser av efterfrågad flexibilitet i lärandemiljöer
flexibilitet och specificitet står inte nödvändigtvis i motsatsförhållande till 
varandra. men i enlighet med herzbergers teori och sKl:s analys kan sägas att 
om flexibiliteten inte svarar mot specifika behov är den meningslös och riskfylld. 
maximalt flexibel arkitektur är inte funktionell eller ekonomiskt försvarbar. en 
risk anas därför i utbildningssamordnares jakt på generella miljöer. en alltför hög 
grad av generalitet riskerar att leda till anonym arkitektur som i förlängningen inte 
passar de verksamheter den är byggd för. 

Slutsats

Användandet och av flexibilitetsbegreppet inom arkitekturdiskursen och fältet 
för lärandemiljöer i högre utbildning är mångfacetterat. flexibilitet utgör ett 
paraplybegrepp med ett flertal tolkningar och underkategorier. för lärandemiljöer 
är de mest relevanta beskrivningarna av flexibilitet robusthet, generalitet och 
elasticitet. Den operationella modellen kan bidra med ökad förståelse för 
flexibilitetsbegreppet i relation till fysiska lärandemiljöer inom högre utbildning. 
modellen behöver förfinas och kvalitetssäkras för vidare studier. 

begreppens möjliga applicering och konsekvenser för arkitekturen studeras bäst 
i gränssnittet mellan flexibilitet och specificitet i relation till akademins roll, 
utbildningarnas karaktär och den aktuella platsen. 
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bilAgA 1

ett samtal med Karin Ahlzén om

fleXibiliTeT och generAliTeT i lÄrAnDemilJÖer



1. Exempel på generalitet i dess 
enklaste form. Ett rationellt 
stomsystem med samlade kärnor 
som skapar möjlighet till varierade 
planlösningar över tid. 

2. Generösa våningshöjder är också 
en förutsättning för hög generalitet. 

Karin Ahlzén är fastighetsutvecklare på Akademiska hus 
och ansvarar för projekt inom högre utbildning. hon 
arbetar med att ta fram campusplaner och i det tidiga 
skedet i genomförandet: detaljplanearbete, val av arkitekt 
och gestaltning.1

F: Hur definierar Akademiska Hus begreppet flexibilitet?

K: Det finns ingen bestämd definition av ordet flexibilitet 
inom vår verksamhet men jag har många tankar och starka 
åsikter kring begreppet! Jag tycker tex. att ordet generalitet 
är mer relevant att använda än flexibilitet. flexibla miljöer 
kan anpassas genom förändring i form av ombyggnation 
eller flyttbara väggar. för täta ombyggnationer är inte 
eftersträvansvärda och flyttbara väggar efterfrågas sällan. 
miljöer med hög generalitet är istället anpassningsba-
ra efter verksamheters förändrade behov över tid, utan 
ombyggnation. miljöerna har inneboende egenskaper 
som ex. generösa takhöjder och rumformer. Avsaknad av 
nivåskillnader i lärosalar är ytterligare ett exempel på en 
sådan egenskap. platta salar kan möbleras efter behov, till 
skillnad från gradängsalar som baseras på en rumslig idé 
om undervisning. 

på KTh:s campus finns en stor variation av byggnader. 
exempelvis har huvudbyggnaden, från det förra sekel-
skiftet, än idag attraktiva studiemiljöer på grund av hög 
arkitektonisk kvalitet. planlösningarna och rummen 
tillåter olika typer av användning, ofta pga. kvadratiska 
och generösa rum med höga takhöjder. Under 1970- och 
80-talet var istället rumshöjderna för låga vilket försvårat 
framtida användning. för mig är hög arkitektonisk kvalitet 
och attraktivitet i slutändan en av de viktigaste faktorerna 
för långlivad arkitektur. 

F: Vad finns det för incitament att skapa flexibla miljöer?

K: Akademiska hus mål är att äga och förvalta byggnader 
långsiktigt. Det är ekonomiskt och hållbart med miljöer 
och byggnader som kan brukas över tid. men tidspers-
pektivet bryts också ner till hyresperioder, det är vanligt att 
en period sträcker sig över 10-20 år. i de fall då byggnader 
uppförts för en specifik verksamhet förutsätts ofta att 



verksamheten vill fortsätta nyttja lokalerna över en längre 
tid. Det är viktigt att flexibiliteten utgår ifrån verksamhet-
ens funktionskrav. men i de fall en verksamhet inte önskar 
vara kvar på längre sikt måste byggnaden också kunna 
ställa om till exempelvis en annan utbildningsverksamhet, 
bostäder eller kontor för att hålla över en längre tidsperiod.

F: I min analys av flexibilitet i relation till högskolemiljöer 
anar jag en konflikt mellan begreppen flexibilitet och ”en 
byggnad med stark identitet/karaktär/profil”. Byggnader 
som är flexibla kanske inte också kan vara specifika i hög 
grad? 

K: Det är viktigt för universitet och högskolor att kunna 
konkurrera med goda lärandemiljöer. svenska lärosäten 
har internationellt sett en mycket hög kvalitet i sina läran-
demiljöer vad gäller goda studieförhållanden, utrustning 
och klimat mm.  

när det gäller de fysiska lärandemiljöerna kan det vara 
viktigt för ett campusområde att ha ett antal profilbyggna-
der. ofta är det i fasad, volymhantering, form och material 
som byggnaderna utmärker sig medan interiöra miljöer 
kan ha en högre grad av generalitet. Kvalitativa och attrak-
tiva miljöer behöver inte stå i motsats till miljöer med hög 
generalitet. Den nya arkitekturskolan på KTh är ett bra 
exempel (se skisser till höger).

F: Vilken typ av generalitet är mest intressant i ert arbete 
om man utgår från följande nivåer: tomt, konstruktion, 
teknik, planlösningar och möblering?

K: nivåerna för konstruktion, teknik och planlösning är 
mycket viktiga. Konstruktionen ska tillåta förändringar 
i planlösningen och skapa generösa rumshöjder. planlös-
ningar med en  hög grad av generalitet medger alltid olika 
möbleringsmöjligheter. för tekniknivån gäller att rummen 
ska klara att anpassas till dagens och framtidens teknikbe-
hov. en aspekt som också är styrande är lagstiftning kring 
ex. arbetsmiljö vilket också påverkar generaliteten genom 
ex. dagsljuskrav. Det är svårt att utesluta nivåer eftersom 
flexibilitet finns i designarbetet men också hela vägen ner 
till byggnadsdetaljen.

3. Exempel på generalitet i 
arkitektskolan på KTH. En sal 
med en specifik form som skapar en 
tydlig identitet. Bidrar samtidigt 
till generalitet genom ett platt golv 
och möjlighet att bruka lokalen efter 
behov. 

4. Ytan utanför salarna är också 
generell och möbleras om och 
används efter behov.  En mötesplats 
för studenter, forskare och lärare men 
också skolans entré. 



5. Planlösning i en traditionell 
lärandemiljö med enbart specifika 
lokaler och lite yta för möten och 
samverkan. 

6. En vanlig lösning för dagens 
lärandemiljöer. Rummen kan husera 
olika verksamheter och mellan dem 
finns ytor för möten och samverkan. 

7. Yta i relation till ekonomiska 
förutsättningar. Generella former 
är mer ekonomiska och därför mer 
attraktiva än ytor med mer extrema 
förutsättningar. 

F: Är det ett alternativ att bygga överyta för att skapa ökad 
generalitet? 

K: Det är alltid svårt att komma ifrån att ekonomin är 
styrande. Vi hyr ut våra lokaler baserat på nyckeltal, en 
fast kostnad per kvadratmeter. Verksamheterna vill således 
inte betala för yta de inte använder och detsamma gäller 
ytor som inte är tillräckligt generella. Varje kvadratmeter 
har ju samma pris. många verksamheter önskar sig därför 
yteffektiva lösningar. 

De flesta byggnaderna som Akademiska hus är med och 
tar fram bygger inte på en flexibilitet i form av framtida 
expansionsmöjligheter för själva byggnadsvolymen. Det 
har dock hänt att miljöer har byggts med överyta på tomt-
nivå. ett exempel är en byggnad på KTh:s campus där 
en byggnadskropp med två flyglar uppfördes. samtidigt 
avsattes tomtmark för en potentiell framtida tredje flygel. 
resultatet blev att den ursprungliga byggnaden hann bli 
omodern varpå den aldrig expanderade. istället uppförs 
nu studentbostäder på marken. exemplet visar att det kan 
vara svårt att planera för framtida expansionsbehov och ut-
veckling. Att bygga överyta i form av ett par extra toaletter 
eller mindre rum är det däremot få som motsätter sig. 

F: Akademiska Hus är både beställare och byggherre. Får 
ni det ni beställer? Hur tolkas begreppet av arkitekterna?

K: ibland utnyttjar inte arkitekterna sin kreativitet till 
fullo i relation till hyresgästernas lokalprogram och det 
händer att programmen tolkas för bokstavligt. en varia-
tion av rumstorlekar bidrar exempelvis ofta till en högre 
grad av generalitet än likvärdigt stora rum placerade efter 
varandra. Det är viktigt att nya miljöer skapas utifrån en 
idé om möjliga samband, samverkan och flera tänkbara 
användningsformer av lokalerna. en funktionell flexibilitet 
bidrar till attraktiva miljöer. 

1.  ”Kar in Ahlzén -  fas t ighetsutvecklare  #akademiskahus” .  ht tps : / /goo.g l /
rdmnlj.  (hämtad 01 februar i  2017) .

Al la  i l lus t rat ioner  är  baserade på  Kar in Ahlzéns  sk i s ser   under  vår t  möte  och 
kan samtolkas  med svaren i  texten. 



bilAgA 1

ett samtal med mårten Tiselius om

fleXibiliTeT och KArAKTÄr



mårten Tiselius är fastighetsstrateg och fastighetsutvecklingschef på göteborgs 
universitet (gU). han ansvarar för att bygga ut lokalförsörjningsavdelningen och 
arbetar med att ta fram strategiska dokument och campusplaner samt genomföra 
förändringsprojekt. mårten har tidigare arbetat som fastighetsutvecklare på 
Akademiska hus under 15 år.

F: Varför planeras det för och byggs så många projekt inom GU just nu?

m: sju av gU:s åtta fakulteter genomgår just nu förändringsprocesser som 
inkluderar den fysiska miljön. byggnadsbeståndet möter i flera fall inte dagens 
behov och krav. en stor del av lokalerna är 25-30 år gamla vilket innebär att de 
planerades för 30-40 år sedan. De behöver förnyas och uppdateras. Universitetet 
har expanderat snabbare än nya lokaler uppförts vilket gör att vissa fakulteter är 
trångbodda. men behoven har ändrats på andra sätt också, exempelvis finns en 
efterfrågan för ökad samverkan mellan fakulteter och institutioner som då behöver 
inrymmas i nya lokaler. forskning och pedagogiska metoder har också genomgått 
en stor utveckling vilket medför ett förändrat lokalbehov. 

F: Hur tänker ni när ni bygger nytt?

i de flesta fall sker om-, ut- och nybyggnation på de platser där universitetet redan 
verkar. ett exempel är den utvecklingen som sker på gU:s medicinska campus 
”medicinarberget” där en ny campusplan nu är i framtagande. i vissa fall är det 
dock svårt att få loss mer yta och nya områden i stadens centrum utvärderas. ett 
sådant exempel är campus näckrosen där den fakulteten för humaniora och konst 
ska uppföras. när vi är med i framtagandet av nya detaljplaner försöker vi ta i lite 
extra med ytorna för att få möjlighet att expandera på en tomt. men eftersom vi 
väljer att etablera oss i centrala lägen finns inte alltid den möjligheten. 

F: Är campus Näckrosen ett sådant projekt där det inte kommer att finnas 
möjligheter att expandera på lång sikt? 

Ja, det får man säga att det är. men enligt prognosen kommer universitetet inte att 
växa på många år framöver, vilket gör att en expansion inte är aktuell inom kort. 

F: GU önskar flexibla och generella lokaler i visionsdokument. Vad finns det för 
incitament till det?

m: göteborgs Universitet strävar efter att verka inom innerstaden då det finns 
en tradition av ett cityuniversitet och eftersom universitetet bör vara lokaliserat 



där flest människor är i rörelse. en konsekvens av att bygga i centrala lägen är att 
markhyran är dyr. fakulteterna måste därför minska sina ytbehov eftersom de 
annars inte har råd med nya lokaler. i den konstnärliga fakultetens fall gäller att 
de kommer att få cirka sextio procent av lokalytan som de sammantaget har idag. 
lokaler med hög grad av generalitet där flera verksamheter kan dela ytor är därför 
eftersträvansvärda. med det längre perspektivet i åtanke är det också viktigt med en 
generalitet i byggnadens stomme, våningshöjder, byggnadsdjup mm för att kunna 
rymma andra verksamheter inom universitetet. Vi kräver att våra nya byggnader ska 
kunna klara två lokalprogram, den verksamhet den byggs för - oftast undervisning 
och forskning samt kontor. Däremot planerar vi inte för andra möjliga program än 
våra egna, vårt största lokalbehov utgörs av kontor och lärandemiljöer. 

F: Vad är en flexibel lärandemiljö, byggnad arkitektur? Äldre byggnader, och då 
menar jag industriell byggnation från det förra sekelskiftet, är ofta flexibla/generella 
men med en stark karaktär. Det går att inrymma en bred variation av verksamheter 
i trivsamma miljöer. många byggnader från 70-90-talen är däremot mycket svåra 
att återanvända för andra verksamheter. hög grad av generalitet i byggnaden 
kräver dock att även verksamheten är flexibel. när vi tar fram framtida lokalbehov 
för exempelvis campus näckrosen måste de önskade ytorna både minskas och 
förändras. Det går inte att ha väldigt många specifika lokaler om flera aktörer ska 
kunna nyttja dem. Vissa krav måste slopas för att kunna skapa lokaler som gynnar 
samverkan. 

F: I lokalförsörjningsprogrammet finns följande formulering: ”Universitetets 
byggnader och områden ska ha en egen identitet och karaktär.” Vilken karaktär 
åsyftas? Hur ska man se att byggnaden är en högskola? 

m: Det är inte helt enkelt satt sätta fingret på exakt vad en universitetsbyggnads 
karaktär ska vara. Vanligtvis är det arkitektens uppdrag att gestalta en karaktär 
utifrån förutsättningar som vi tar fram. Det är sedan vår uppgift att bedöma om 
arkitekten har lyckats fånga en karaktär som vi kan godta. men det finns några 
hållpunkter som ofta kommer upp då frågan diskuteras; 

 · orienterbarhet. Det ska gå att se vilken byggnad som är universitetets, den 
ska inte förväxlas med en kontorsbyggnad eller ett bostadshus. 

 · Kollektiv stolthet. 1800-talets universitetsbyggnader kan tyckas exkluderande 
till följd av den pampiga och stolta arkitekturen, ett exempel är göteborgs 
universitets huvudbyggnad. men dessa byggnader är ändå ofta populära, 
både bland allmänheten och studenter själva. Deras stolthet smittar av sig. 



många uppskattar att vistas i byggnader med kvalitativa material och rumsliga 
kompositioner. 

Finns en motsättning mellan flexibla byggnader och byggnader med stark karaktär? 
Kan universitetets karaktär leva kvar i en byggnad som senare ska omvandlas till 
kontor?

från universitetets sida ser vi det som att vi beställer en universitetsbyggnad, 
den ska signalera att universitetet vistas däri. men utan att ge avkall på 
generalitetsprinciperna.  byggnaden ska signalera att det är en universitetsmiljö  
och den ska kunna rymma både administrativa delar av verksamheten eller en 
lärandemiljö. från fastighetsägaren kanske det finns ytterligare generalitetskrav. De 
kanske är mer måna om att byggnaden ska kunna ställa om till många fler program, 
men så tänker inte vi. 

Det har länge funnits ett ”gräddtårte-tänk” inom arkitektursverige där alla 
byggnader ska vara starka solitärer, men nu kommer ett sug efter en mer återhållsam 
arkitektur som går att se hos arkitekter som Johannes norlander och Tham och 
Videgård. De fokuserar på kvalitet och klassiska arkitektoniska principer. 

Hur ser du på universitetets roll i staden? 

Det pågår en debatt kring huruvida göteborgs universitet borde lokalisera sig 
i förorterna och inte bara i stadskärnan. hittills har bedömningen varit att 
universitetet vinner mycket på att finnas i direkt närhet till stadens centrum och 
dess service, både i form av kaféer, men också av närhet till kommunikationer. 
centrum blir på så vis närmst för flest. göteborgs universitet ska också dra nytta 
av att redan vara lokaliserat till centrum. Det är redan ett cityuniversitet som är 
levande dygnet runt, någonting som efterfrågas på andra orter där universitetet 
ligger utanför staden. 

en annan aspekt är att universitetet inte planerar att växa och därför är det svårt att 
flytta ut. 



bilAgA2

loKAlprogrAm

Verkstäder

Media

Protyp Profesionell

Bild slöjd

Form

FORM

Summa

Fiberverkstad
Verkstad 
Tuftning
Kontor för tekniker 
Materialförråd
Våtrum
Färgeriet

30
200

10
10
30
40

320

Tryckverkstad
Verkstad m tryckbord
Kontor för tekniker
Färgkök
Belysningsrum
Rambestrykningsrum
Ramtorkningsrum
Fixeringsrum
Maskinrum för digitaltryck
Ramförvaring
Slabbrum

240
10
30
20
20
15
40
20
20
20

435Summa:

100
100

Formverkstad 
"Formalen"
Summa:

Fotoverkstad
Monterringsrum SV + färg
Filmframkallning SV
Filmframkallning färg
Serviceutrymme lab
Svartvitt lab
Svartvitt lab
Kemirum svartvitt
Färglab
Färglab
Kemirum färg
Fotostudio

40
20
20
6

60
30
20
60
30
6

40
332Summa:

Tryckpressverkstad
Tryckpressverkstad 70
Summa: 70

Totalt: 1 257kvm

BILD OCH SLÖJD

PROFESSIONELL 

Slöjdsalar
Slöjdsal mindre
Slöjdsal större / mjuk
Slöjdsal större / hård
Rum för heta arbeten
Rum för ytbehandling
Materialförråd, hårt
Materialförråd, mjukt
Svarvrum
Summa

100
150
100
60
25
20
10
40

505
Totalt: 505 kvm

Monteringshall
Verkstad kostym
Verkstad scenogra�
Frd kostym
Frd scenogra�

150
120
150
160
110

Totalt: 690kvm

Sammanställning verktäder

Prototyp

Form

Media

Bild och slöjd

Totalt

2 370

5 622kvm

1 257

800

505

Professionell 690

MEDIA

Totalt: 800 kvm

Summa:

Mediaverkstad 
"Medianen" 200

200

Summa:

Datorsal
Datormultisal 80

80

Summa:

Print- och scannerverkstad
Scanner- retusch
Storprinterrum
Kontor för tekniker
Printmaterialförråd

50
40
20
10

120

Summa:

Filmverkstad
Digitalerisering & �lmklipp
Digitala ateljéer
Ljud- och bildverkstad
Dubstage, biograf

20
40
30
60

150

Summa:

Ljudverkstad
Inspelningsstudio/rum/miljö A
Kontrollrum studio A:1
Kontrollrum studio A:2
Kontrollrum studio A:3
Inspelningsstudio Tramp
Ljudstudio (EA/musikkomp)
Ljudstudio (post prod)
Studioförråd

80
30
20
10
20
30
50
10

250

PROTOTYP

Monumentalverkstad 
Monumentalverkstad

Keramikverkstad
Rum för större projekt
Kandidatstudenter
Rum för större projekt
Masterstudenter
Rum för undervisnig i grupp
Verkstad - light
Gipsrum
Kontor för tekniker 
Lerförråd
Ugnsrum
Sliprum
Glaseringsrum
Förråd drejskivor / verktyg
Fuktrum
Omklädningsrum D/H

Smyckeverkstad
Verkstad
Verkstad - light
Kontor för tekniker
Lödrum
Gjutrum
Emaljrum
Kemirum
Smidesrum
Förråd

Metallverkstad
Verkstad
Kontor för tekniker
Sliprum
Svetsrum
Heta arbeten  / Ässja
Blästerrum
Materialförråd
Förråd
Lödrum

Träverkstad
Verkstad 1
Verkstad 2
Sliprum
Bänkverkstad
Kontor för tekniker
Materialförråd
Teknikerförråd
Spånsugsutrymmen

250
Summa: 250

100

100

40
40
50
20
15
50
15
50
15
15

Summa: 505

120
30
10
20
20
20
20
20
15

Summa: 275

120
15
20
20
30
20
30
10
20

Summa: 285

180
180
40

175
15
80
10
10

Summa: 690

Totalt: 2 370 kvm

Lack- och plastverkstad
Verkstad

Modellverkstad
Verkstadsrum för 
plastbearbetning
Förråd

Elektronikverkstad
Elektronikarbetsrum

Digitala maskiner
Maskinrum digitala 
bearbetningsverktyg
Förråd

Skulpturverkstad
Skulpturverkstad

60
Summa: 60

50

20
Summa: 70

50
Summa: 50

100

30
Summa: 130

100
Summa: 100



Verkstäder

Media

Protyp Profesionell

Bild slöjd

Form

FORM

Summa

Fiberverkstad
Verkstad 
Tuftning
Kontor för tekniker 
Materialförråd
Våtrum
Färgeriet

30
200

10
10
30
40

320

Tryckverkstad
Verkstad m tryckbord
Kontor för tekniker
Färgkök
Belysningsrum
Rambestrykningsrum
Ramtorkningsrum
Fixeringsrum
Maskinrum för digitaltryck
Ramförvaring
Slabbrum

240
10
30
20
20
15
40
20
20
20

435Summa:

100
100

Formverkstad 
"Formalen"
Summa:

Fotoverkstad
Monterringsrum SV + färg
Filmframkallning SV
Filmframkallning färg
Serviceutrymme lab
Svartvitt lab
Svartvitt lab
Kemirum svartvitt
Färglab
Färglab
Kemirum färg
Fotostudio

40
20
20
6

60
30
20
60
30
6

40
332Summa:

Tryckpressverkstad
Tryckpressverkstad 70
Summa: 70

Totalt: 1 257kvm

BILD OCH SLÖJD

PROFESSIONELL 

Slöjdsalar
Slöjdsal mindre
Slöjdsal större / mjuk
Slöjdsal större / hård
Rum för heta arbeten
Rum för ytbehandling
Materialförråd, hårt
Materialförråd, mjukt
Svarvrum
Summa

100
150
100
60
25
20
10
40

505
Totalt: 505 kvm

Monteringshall
Verkstad kostym
Verkstad scenogra�
Frd kostym
Frd scenogra�

150
120
150
160
110

Totalt: 690kvm

Sammanställning verktäder

Prototyp

Form

Media

Bild och slöjd

Totalt

2 370

5 622kvm

1 257

800

505

Professionell 690

MEDIA

Totalt: 800 kvm

Summa:

Mediaverkstad 
"Medianen" 200

200

Summa:

Datorsal
Datormultisal 80

80

Summa:

Print- och scannerverkstad
Scanner- retusch
Storprinterrum
Kontor för tekniker
Printmaterialförråd

50
40
20
10

120

Summa:

Filmverkstad
Digitalerisering & �lmklipp
Digitala ateljéer
Ljud- och bildverkstad
Dubstage, biograf

20
40
30
60

150

Summa:

Ljudverkstad
Inspelningsstudio/rum/miljö A
Kontrollrum studio A:1
Kontrollrum studio A:2
Kontrollrum studio A:3
Inspelningsstudio Tramp
Ljudstudio (EA/musikkomp)
Ljudstudio (post prod)
Studioförråd

80
30
20
10
20
30
50
10

250

PROTOTYP

Monumentalverkstad 
Monumentalverkstad

Keramikverkstad
Rum för större projekt
Kandidatstudenter
Rum för större projekt
Masterstudenter
Rum för undervisnig i grupp
Verkstad - light
Gipsrum
Kontor för tekniker 
Lerförråd
Ugnsrum
Sliprum
Glaseringsrum
Förråd drejskivor / verktyg
Fuktrum
Omklädningsrum D/H

Smyckeverkstad
Verkstad
Verkstad - light
Kontor för tekniker
Lödrum
Gjutrum
Emaljrum
Kemirum
Smidesrum
Förråd

Metallverkstad
Verkstad
Kontor för tekniker
Sliprum
Svetsrum
Heta arbeten  / Ässja
Blästerrum
Materialförråd
Förråd
Lödrum

Träverkstad
Verkstad 1
Verkstad 2
Sliprum
Bänkverkstad
Kontor för tekniker
Materialförråd
Teknikerförråd
Spånsugsutrymmen

250
Summa: 250

100

100

40
40
50
20
15
50
15
50
15
15

Summa: 505

120
30
10
20
20
20
20
20
15

Summa: 275

120
15
20
20
30
20
30
10
20

Summa: 285

180
180
40

175
15
80
10
10

Summa: 690

Totalt: 2 370 kvm

Lack- och plastverkstad
Verkstad

Modellverkstad
Verkstadsrum för 
plastbearbetning
Förråd

Elektronikverkstad
Elektronikarbetsrum

Digitala maskiner
Maskinrum digitala 
bearbetningsverktyg
Förråd

Skulpturverkstad
Skulpturverkstad

60
Summa: 60

50

20
Summa: 70

50
Summa: 50

100

30
Summa: 130

100
Summa: 100



Totalt: 5 177 kvm

Totalt: 2 960kvm

Totalt: 3 770 kvm

Summa:

Multisalar

Studiemiljöer

Undervisning

Musikutb.

Arbetsplatser

Sammanställning

Undervisning

Arbetsplatser

Totalt

3 770

11 907kvm

5 177
Musikutbildning 2 960

Multisal, mini 50kvm
Multisal mikro 25kvm

Multisalar, stor 80-100kvm 1 360
750
375

Black box, stor 10x100kvm 1 000
Black box, liten 2x50kvm    100
Förråd och kontrollrum    185

Black box

2 485

ARBETSPLATSER FÖR STUDENTERUNDERVISNING

Hemvister Slöjdlärarutbildningar
Hemvist / Ateljé 
Bildlärarstudenter 100
Hemvist / Arbetsplatser
Slöjdlärarstudenter 100

200

Hemvister Design
Hemvist DK1 160
Hemvist DK2 160
Hemvist DK3 160
Hemvist DM1+2 2x90 180
Hemvist CCD 1+2 2x50 100
Hemvist B&D 1+2 2x60 120
Summa:

Summa:

880

Summa: 432

Hemvister Konsthantverk

Filmutbildningen

Fotoutbildningen

Fri konst

Litterär gestaltning

Hemvist Textil 220
Hemvist Keramik 80
Hemvist Smycke 60
Summa: 360

BA- och MA-rum Film 2x 80 160
Projektrum Film 4x 20 80
Videoredigering Film 24x 8 192

Projektrum foto 5x 15 75
Arbetsplatser studenter 
BA

3x300 900

Arbetsplatser studenter 
MA

2x225 450

Summa: 1 425

Ateljéer ytor frikonst 5x300 1 500
Projektateljéer frikonst 6x 30 180
Summa: 1 680

Tyst läs och skrivrum 4x 50 200
Summa: 200

MUSIKUTBILDNINGAR

Instrumentalundervisning 20
Harprum 50
Klaverstudio 90
Pianorum för undervisning 70
Slagverksrum 80
Undervisnings/Övningsrum för studenter 260

Summa: 570

Övningsrum instrument 6 övningsrum - slagverk 120
Övningsrum 32x10 
Övningsrum/undervisning piano 180
Övningsrum för studenter orgel

320

75
Summa: 695
Förråd
Förråd - Brass 10
Förråd - Celli 20
Förråd - slagverk 10
Förvaring - Kontrabasar 25
Instrumentförråd studenter 300
Summa: 365

Ensemble/kör-rum 180
Undervisningsrum Ensemble 100
Större ensemblerum           2x80 160
Undervisningsrum Ensemble        5x50  250

Seminarierum/ Ensemble / "klassrum" 8x80 640

Summa: 1 330

Undervisningsrum Dans         4x60 240



Totalt: 5 177 kvm

Totalt: 2 960kvm

Totalt: 3 770 kvm

Summa:

Multisalar

Studiemiljöer

Undervisning

Musikutb.

Arbetsplatser

Sammanställning

Undervisning

Arbetsplatser

Totalt

3 770

11 907kvm

5 177
Musikutbildning 2 960

Multisal, mini 50kvm
Multisal mikro 25kvm

Multisalar, stor 80-100kvm 1 360
750
375

Black box, stor 10x100kvm 1 000
Black box, liten 2x50kvm    100
Förråd och kontrollrum    185

Black box

2 485

ARBETSPLATSER FÖR STUDENTERUNDERVISNING

Hemvister Slöjdlärarutbildningar
Hemvist / Ateljé 
Bildlärarstudenter 100
Hemvist / Arbetsplatser
Slöjdlärarstudenter 100

200

Hemvister Design
Hemvist DK1 160
Hemvist DK2 160
Hemvist DK3 160
Hemvist DM1+2 2x90 180
Hemvist CCD 1+2 2x50 100
Hemvist B&D 1+2 2x60 120
Summa:

Summa:

880

Summa: 432

Hemvister Konsthantverk

Filmutbildningen

Fotoutbildningen

Fri konst

Litterär gestaltning

Hemvist Textil 220
Hemvist Keramik 80
Hemvist Smycke 60
Summa: 360

BA- och MA-rum Film 2x 80 160
Projektrum Film 4x 20 80
Videoredigering Film 24x 8 192

Projektrum foto 5x 15 75
Arbetsplatser studenter 
BA

3x300 900

Arbetsplatser studenter 
MA

2x225 450

Summa: 1 425

Ateljéer ytor frikonst 5x300 1 500
Projektateljéer frikonst 6x 30 180
Summa: 1 680

Tyst läs och skrivrum 4x 50 200
Summa: 200

MUSIKUTBILDNINGAR

Instrumentalundervisning 20
Harprum 50
Klaverstudio 90
Pianorum för undervisning 70
Slagverksrum 80
Undervisnings/Övningsrum för studenter 260

Summa: 570

Övningsrum instrument 6 övningsrum - slagverk 120
Övningsrum 32x10 
Övningsrum/undervisning piano 180
Övningsrum för studenter orgel

320

75
Summa: 695
Förråd
Förråd - Brass 10
Förråd - Celli 20
Förråd - slagverk 10
Förvaring - Kontrabasar 25
Instrumentförråd studenter 300
Summa: 365

Ensemble/kör-rum 180
Undervisningsrum Ensemble 100
Större ensemblerum           2x80 160
Undervisningsrum Ensemble        5x50  250

Seminarierum/ Ensemble / "klassrum" 8x80 640

Summa: 1 330

Undervisningsrum Dans         4x60 240



11 907kvm

Publikt

Galleri

Scen och 
konsert

Restaurang

Sammanställning publikt

Totalt 1 290kvm

1 290kvm

Övrigt

Sammanställning övrigt

Totalt 729kvm

Totalt 21 708kvm

Uppräkningsfaktor 1,3 28, 220 kvm

729kvm

Kontor

Sammanställning kontor

Lärare, forskare 
och administration

Galleri och scener

Totalt 2 160kvm

2 160kvm

PUBLIKA YTOR SERVICE SAMMANSTÄLLNINGKONTOR

Galleri

Konsertsalar/teatrar

Galleri 1 100

100

Galleri 2 50
Blackbox 100

Publikt kök frikonst

Förråd och förvaring av 
utställningsmaterial

2x20
2x50

Stor 500
Medium 300
Liten 100

40

Kontor
Socialt 3x 60 180
Storrum 33x 40 1 320
Stora konferensrum 14x 20 280

Små mötesrum 22x 10 220

Lunchrum 100

Stort konferensrum 60 60

Utlåningen
Utlåningen 150
Servicerum 30
Summa: 180

Reception
Reception 10
Back-O�ce 15
Summa: 25

Summa: 390

Summa: 900

Kafé, studentmat
Kafé 200
Kafékök 60
Microkök 30
Summa: 290

Vaktmästeri mm
Vaktmästeri
Vaktmästeri - post
Vaktmästeri - förråd
Vakmästeri - kopiering
Möbelförråd öppen yta
Summa:

Vilrum, dusch mm
Vilrum studenter 10
Omklädningsrum m dusch 230x 60
Bastu inkl förrum 20
Summa: 90

40
12
20
12
40

144

Totalt: 729 kvm

Verkstäder

Studiemiljöer

Kontor

Publikt

Övrigt

5 622kvm



11 907kvm

Publikt

Galleri

Scen och 
konsert

Restaurang

Sammanställning publikt

Totalt 1 290kvm

1 290kvm

Övrigt

Sammanställning övrigt

Totalt 729kvm

Totalt 21 708kvm

Uppräkningsfaktor 1,3 28, 220 kvm

729kvm

Kontor

Sammanställning kontor

Lärare, forskare 
och administration

Galleri och scener

Totalt 2 160kvm

2 160kvm

PUBLIKA YTOR SERVICE SAMMANSTÄLLNINGKONTOR

Galleri

Konsertsalar/teatrar

Galleri 1 100

100

Galleri 2 50
Blackbox 100

Publikt kök frikonst

Förråd och förvaring av 
utställningsmaterial

2x20
2x50

Stor 500
Medium 300
Liten 100

40

Kontor
Socialt 3x 60 180
Storrum 33x 40 1 320
Stora konferensrum 14x 20 280

Små mötesrum 22x 10 220

Lunchrum 100

Stort konferensrum 60 60

Utlåningen
Utlåningen 150
Servicerum 30
Summa: 180

Reception
Reception 10
Back-O�ce 15
Summa: 25

Summa: 390

Summa: 900

Kafé, studentmat
Kafé 200
Kafékök 60
Microkök 30
Summa: 290

Vaktmästeri mm
Vaktmästeri
Vaktmästeri - post
Vaktmästeri - förråd
Vakmästeri - kopiering
Möbelförråd öppen yta
Summa:

Vilrum, dusch mm
Vilrum studenter 10
Omklädningsrum m dusch 230x 60
Bastu inkl förrum 20
Summa: 90

40
12
20
12
40

144

Totalt: 729 kvm

Verkstäder

Studiemiljöer

Kontor

Publikt

Övrigt

5 622kvm




