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Sammanfattning 

Samhället har genomgått många förändringar, speciellt det senaste 150 åren. Från 

jordbrukssamhälle till dagens informationssamhälle, där allt fler jobb kräver 

högskoleutbildning. Antalet studenter i Sverige har dubblerats det senaste 20 åren, 

vilket har medfört ett ökat behov av personal och lokaler på svenska lärosäten.  

Växjö är en universitetsort med en stor tillväxt, vilket syns genom de många 

byggkranar som sträcker sig upp i luften och över trädkronorna. På 

Linnéuniversitetet i Växjö finns hus M som inrymmer olika institutioner inom teknik 

och design. När det invigdes 2002 var det Sveriges största trähus. 

Idag har alla institutioner i hus M mer eller mindre brist på lokaler och det är främst 

kontorslokaler det gäller. Konsekvensen är att det har blivit svårare att nyanställa och 

expandera. Det är även trångt, vilket gör att arbetsmiljön har blivit sämre. 

Detta arbete behandlar utformningen av en tillbyggnad till hus M baserat på en 

behovsundersökning och teoretiska utgångspunkter. Förslaget presenteras med 

förklaringar, ritningar och visualiseringsbilder. Målet är att leverera ett förslag på en 

tillbyggnad som bland annat innehåller kontors- och laboratorielokaler vid hus M 

mot öst och norr om laboratoriehallen. 

Vid gestaltning av ett förslag finns det lagar, föreskrifter och rekommendationer som 

ska tas hänsyn till för att kunna skapa en ändamålsenlig och funktionell byggnad. Det 

finns även en mängd olika arkitektoniska kvalitéter att tänka på som t.ex. flexibilitet 

och rörelse. När det gäller utformning av lokaler finns diverse faktorer som är viktiga 

för arbetsmiljön. Olika kontorstyper tas upp i arbetet då forskning har kommit fram 

till att de har en påverkan på hälsan, välbefinnandet och arbetstillfredsställelsen. 

Behovet är ofta det som styr om ett byggprojekt startas och för att få fram nödvändigt 

underlag görs undersökningar. Kvalitativa intervjuer med kvantitativa inslag har 

utförts för att identifiera lokalbehovet. De intervjuade personerna var främst chefer 

inom sina institutioner och som hade en övergripande bild av lokalbehovet. 

Resultatet från intervjuerna visar att det finns ett behov av fler lokaler i hus M och att 

man är nöjd med de funktioner och lokaler som finns. Cellkontor var den mest 

önskade kontorstypen och medelstora laborationslokaler var det mest användbara 

enligt undersökningen. Förslaget till en tillbyggnad är en sammanvägning av de 

tillfrågades åsikter, teorin och utformarnas egna kunskaper. Det är en förlängning av 

de egenskaper och funktioner som ett av Sveriges största trähus har och som bidrar 

till en attraktiv och kreativ kunskapsmiljö. 
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Summary 

Society has undergone many fundamental changes, especially in the past 150 years. 

From agricultural society to today's information society, where more and more jobs 

require university education. The number of students in Sweden has doubled over the 

last 20 years, which has led to an increased need for staff and premises at Swedish 

universities. 

Växjö is a university city with a large growth, which is visible through the many 

cranes that extend into the air and over the tree crowns. At Linnaeus University in 

Växjö there is house M that contain different institutions in technology and design. 

When it was inaugurated in 2002, it was Sweden's largest wooden house. 

Today, all institutions in house M have a shortage of premises, and it is mainly office 

premises that are required. The consequence is that it has become more difficult to 

recruit and expand. It is also crowded, which has made the work environment worse.  

This study deals with the design of an extension to house M based on a needs survey 

and theoretical starting points, where the proposal is presented with explanations, 

drawings and visualization images. The aim is to deliver a proposal for an extension 

which among other things includes office and laboratory premises east of house M 

and north of the laboratory hall. 

When drafting a proposal, there are laws, regulations and recommendations to be 

considered in order to create an appropriate and functional building. There are also a 

variety of architectural qualities to think about such as flexibility and movement. 

When it comes to the design of premises there are many factors that are important to 

the working environment. Various office types are addressed in the study since 

research has shown that these have an impact on health, well-being and job 

satisfaction. 

The need is often the one thing that decides if a construction project is started and to 

obtain the information needed, investigations are done. Qualitative interviews with 

quantitative elements have been conducted to determine the needs for premises. The 

interviewees were mainly managers within their institutions and who had an overall 

picture of the need for premises. 

The results from the interviews show that there is a need for more premises at house 

M and that the interviewees are satisfied with them and the existing features. Cell 

offices was the most wanted office type and medium-sized lab rooms were the most 

useful according to the survey. The proposal for an extension is a compilation of the 

opinions of the respondents, the theory and the knowledge of the writers. The 

proposed building is an extension of the qualities and functions that one of Sweden's 

largest wooden houses has and which contributes to an attractive and creative 

academic environment. 
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Abstract 

Detta arbete ger ett förslag på en tillbyggnad av hus M på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Kvalitativa intervjuer med kvantitativa inslag har utförts för att ta reda på 

lokalbehovet. Vid gestaltning av ett förslag finns det lagar, föreskrifter och 

rekommendationer som ska tas hänsyn till för att kunna skapa en ändamålsenlig och 

funktionell byggnad. Det finns även en mängd olika arkitektoniska kvalitéter att 

tänka på som t.ex. flexibilitet och rörelse. 

Förslaget till en tillbyggnad är en sammanvägning av de tillfrågades åsikter, teorin 

och utformarnas egna kunskaper. Förslaget presenteras med förklaringar, ritningar 

och visualiseringsbilder som beskriver gestaltningen och utformningen av den 

föreslagna tillbyggnaden. 

Nyckelord: Utformning, Behov, Tillbyggnad, Lokaler, Kontor, Laboration, 

Arbetsmiljö, Planlösning 
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Förord 

Resan hit har varit lång, det känns som det var väldigt längesedan det var höst och 

det presenterades olika förslag till examensarbeten. Av alla dessa var idén om att 

undersöka möjligheterna till en tillbyggnad av hus M den mest lockande. I 

utbildningen får man alla lokaler specificerade och utformar en byggnad utifrån 

detta. Den här gången var det på författarnas ansvar att ta reda på lokalbehovet, vilket 

har givit en helt ny insyn i processen från idé till förslag.  

Vi vill tacka Michael Dorn för idén till arbetet och låtit oss ta del av det. Tack till vår 

handledare Jan Oscarsson för all hjälp och vägledning. Tack till alla som har deltagit 

i undersökningen. Tack till alla som har hjälpt och stöttat oss under arbetets gång. 

Enis Hodzic och Alexander Plesec      

2017-06-19, Växjö 
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1 Introduktion 

Samhället har genomgått många förändringar, speciellt det senaste 150 åren. 

När Sverige var ett jordbrukssamhälle var yrket själva livet, dvs. man levde 

för att försörja sig (SOU 1989:12). Från 1860-talet till 1910-talet var Sverige 

det land i Norden där den strukturella förändringen var som starkast 

(Ljungberg och Schön 2013). Förändringen berodde mycket på lönerna som 

under 1800-talets andra hälft började närma sig de internationellt ledande 

länderna (Schön 1997). 

På 1890-talet fick den moderna industrin sitt genombrott i Sverige (Nilsson 

2000). Under perioden byggdes det ut en modern pappersmassaindustri, den 

inhemska marknaden växte och investeringar i infrastruktur tog fart för att 

kunna klara den ökade efterfrågan på den inhemska marknaden. De här 

drivkrafterna hängde samman och var anledningen till ett uppsving för den 

svenska ekonomin på slutet av 1800-talet. Det var under denna period som 

Sverige industrialiserades. 

I det industriella samhället delades arbete och fritid upp som två egna 

aktiviteter, där arbetet pågick under en bestämd tid och utfördes på specifika 

platser, dvs. fabriker (Nilsson 2000). I takt med att industrin expanderade 

blev konsekvensen att allt fler flyttade till städerna. 

På 1970-talet fick den tekniska utvecklingen inom data och telefoni sitt 

genombrott t.ex. i form av mikroprocessorn och ett öppet manuellt 

mobiltelefonsystem (Nilsson 2000). Detta ledde till nya verksamheter inom 

den växande IT-branschen. Steg för steg omvandlades Sverige till ett 

informations- och kunskapssamhälle (Selghed 2011). Det satsades på 

utbildning och arbetsuppgifterna var mycket mer självständiga och 

utvecklande (Nilsson 2000). 

I dagens informationssamhälle är storstäder och universitetsorter de som har 

starkt näringsliv och attraktiv boendemiljö (Nilsson 2000). Enkla jobb med 

låga utbildningskrav har blivit allt färre och jobb som kräver högre 

utbildning ökar (Åberg 2004). I ett informationssamhälle har hög utbildning 

blivit något av ett måste. Antalet registrerade studenter i Sverige har ökat 

från 200 000 på 90-talet till ca 400 000 idag (SCB 2015). Nu när det är 

många fler studenter, blir det ett ökat behov av personal och lokaler på 

svenska lärosäten. 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Det som idag präglar Växjös siluett är de många byggkranar som sträcker 

sig upp i luften och över trädkronorna. Befolkningsantalet i Växjö kommun 

har år 2016 ökat med 1 392 personer och enligt planeringskontoret kommer 

befolkningen år 2017 att öka med över 1 500 personer (Växjö kommun 

2016a). Befolkningsprognosen för kommunen säger att man förväntar sig till 

år 2025 uppnå över 100 000 invånare i Växjö. Detta är en av faktorerna till 

att nyproduktion av bostäder i Växjö kommun uppgick år 2016 till totalt 308 

stycken färdigställda bostäder (Växjö kommun 2016b). 

Som nämnts tidigare säger Statistiska centralbyrån att antalet studenter i 

Sverige har fördubblats sedan 90-talet (SCB 2015). Idag finns det fler 

personer mellan 25 och 64 år som är högutbildade än lågutbildade, dvs. en 

utbildning på tre år eller mer efter gymnasiet. Det här leder till större behov 

av studentplatser på universitet och högskolor samt mer personal, vilket i sin 

tur leder till mer behov av lokaler i form av t.ex. kontor och laboratorier. 

År 2010 bildades Linnéuniversitetet genom en sammanslagning av Växjö 

universitet och Högskolan i Kalmar (Linnéuniversitetet 2017a). Idag har 

universitetet ca 2000 medarbetare och över 31 000 studenter i Kalmar och 

Växjö. Det byggs nya lokaler i Kalmar, där projektet med namnet 

“Universitetskajen” ska stadsintegrera universitetet (Linnéuniversitetet 

2017b). Samtidigt pågår projekt i Växjö bland annat på kvarteret Professorn 

där två byggnader byggs i form av ett nytt teknikhus, “EPIC”, och ett nytt 

hus för polisutbildningen (Linneuniversitetet 2017c; Videum 2017a). 

På kvarteret Professorn ligger också hus M som invigdes 2002. Huset har tre 

plan, en suterrängvåning och en total yta på ca 11 000 m2 (Thomasson och 

Svensson 2012). Då delade institutionerna för teknik och design samt 

polisutbildningens administration utrymmen som var avsedda för max 1000 

personer. Idag inrymmer hus M institutionerna för byggteknik, byggd miljö 

och energiteknik, design, maskinteknik samt skog och träteknik. Även 

polisutbildningen och externa relationer finns där. Alla institutioner behöver 

mer lokaler och här är speciellt kontors- och laborationslokaler 

överbelastade och mest upptagna (Kenell 2017). Idag finns begränsad plats 

för att nyanställa och expandera. Det finns behov av ytterligare kontors- och 

laboratorielokaler samt lärosalar för de institutioner som ryms i hus M. 

Genom att arbeta fram ett förslag på en tillbyggnad som ligger öster om hus 

M:s kontor och norr om M-husets labhall, ska behovet av kontors- och 

laboratorielokaler och övriga lokaler kunna lösas. Innehållet och 

utformningen av tillbyggnaden ska utgå ifrån en behovsundersökning, 

teoretiska utgångspunkter och utformarnas egna kunskaper. Tillbyggnaden 

skall vara funktionell, verksamhetsanpassad och uppnå arkitektonisk kvalité. 
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1.2 Mål och Syfte 

Målet är att leverera ett förslag på en tillbyggnad vid hus M som främst 

innehåller kontors- och laboratorielokaler. Förslagshandlingar av 

tillbyggnaden är baserade på behovsundersökningen, teorin och utformarnas 

egna kunskaper. 

Syftet med arbetet är att det skall kunna fungera som underlag för en 

framtida byggnation av en eventuell tillbyggnad av hus M och på detta sätt 

underlätta för dem som ska jobba med det. Arbetet kan även användas som 

t.ex. inspiration eller ledning för andra liknande projekt. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet gäller hus M (Kv. Professorn) på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Tillbyggnaden ska vara placerad öster om hus M och norr om labhallen. 

Förslagshandlingarna ska vara övergripande och ge en helhet, dvs. inte 

omfatta färdiga bygghandlingar och pris. De ska ge förslag på utrymmen och 

placering. De nya byggnadsdelarna kommer att utgå ifrån det befintliga 

huset och de tillgänglighetskrav som rekommenderas kommer att följas. 

Brandsäkerhet kommer även tas upp och påverka utformningen till viss del. 

Innehåll och önskemål för laborationslokalerna kommer enbart att utgå ifrån 

institutionen för byggteknik. Genom att fokusera på en institution, blir 

arbetet inte för omfattande att genomföra inom den givna tidsramen. Kontor 

och övriga lokaler kommer att utgå ifrån fem institutioners behov och 

önskemål, dvs. byggteknik, byggd miljö och energiteknik, design, 

maskinteknik samt skog och träteknik. 
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2 Teori 

2.1 Linnéuniversitetet 

Linnèuniversitetet i Växjö med sitt campus, se Figur 1, ligger söder om 

Växjö centrum i ett område som heter Teleborg. Universitetet har blivit allt 

mer integrerat med de centrala delarna av staden, jämfört med när det 

grundades, mycket på grund av Växjös tillväxt (Växjö kommun 2012). 

Linnéuniversitetets vision för den fysiska miljön är att den ska vara ”en 

attraktiv kunskapsmiljö” vilket inkluderar universitetsområdet och den 

omgivande miljön (Linnéuniversitetet 2011). 

År 1967 tilldelades Växjö en filial till Lunds universitet (Vaxjo 2017). Vid 

disponeringen och planeringen av Teleborgsområdet 1970 avsattes stora ytor 

för utbyggnad som senare blev dagens campusområde, vilket ligger vid sjön 

Trummen och Teleborgs slott (Växjö kommun 1995). Under 70-talet 

dominerades områdets planering av raka linjer och bilen som huvudsakligt 

transportmedel. År 1977 blev universitetsfilialen en högskola (Vaxjo 2017). 

Visionen för universitetsområdet från 1995 framställde satsningar på 

grönområden och cykeln prioriterades istället för bilen (Växjö kommun 

1995). Detta var några idéer och mål för att skapa ett ”grönt campus”. 

”Ett grönt campus med utbildnings- och forskningslokaler, bostäder, 

allsidig service, kunskapsföretag, centrala grönområden i samverkan 

med omgivande kulturlandskap skall skapas. Det offentliga rummet 

med stråk, torg och parker skall ha en kvalité och karaktär som 

speglar högskolans ambitioner. Konstnärlig utsmyckning skall vara en 

integrerad del av miljön.” (Växjö kommun 1995) 

År 1999 fick Växjö högskola universitetsstatus och blev Växjö universitet 

(Vaxjo 2017). Det pågick en snabb expansion mellan 1999 och 2004 pga det 

(Växjö kommun 2004). Den var mest synlig i form av att antalet 

grundutbildningar och anställda dubblerades och att resurserna för forskning 

och forskningsutbildning ökade med 180 procent. Denna period präglades 

av en lokalexpansion för studentbostäder, undervisning och forskning. 

Växjö universitet har länge haft en inriktning mot humanistiskt-

samhällsvetenskapliga utbildningar men under denna tid tillkom en 

polisutbildning och en större satsning på teknikutbildningar gjordes. 

Den senaste omvandlingen som universitetet genomgick var år 2010 då 

Linnéuniversitetet bildades som en sammanslagning av Växjö universitet 

och Kalmar högskola (Linnéuniversitetet 2017a). Universitetet fick sitt 

namn efter vetenskapsmannen Carl von Linné som var född i Småland och 

hade skolgång i Växjö (Nyttuniversitet 2008). Idag har Linnéuniversitetet ca 

2000 medarbetare och över 31 000 studenter i Kalmar och Växjö 

(Linnéuniversitetet 2017a). 



5 

Hodzic och Plesec 

 

Campusområdet i Växjö är idag ett område med bland annat bostäder, 

universitetets verksamheter, science park och service. Universitetets vision 

är ”Linnéuniversitetet – en kreativ och internationell kunskapsmiljö som 

odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet” (Linnéuniversitetet 2016).  

 

Figur 1: Karta över campusområdet (Linnéuniversitetet 2017). 

Det pågår många projekt på Linnéuniversitetet och ett av dem är den fysiska 

expanderingen i form av projektet ”Det stadsintegrerade universitetet i 

Kalmar”, vilket påbörjades i januari 2016 (Linnéuniversitetet 2017b). Det 

ska integrera universitetet till staden och ge en mer samlad placering av 

lokaler. Projektet kommer vara färdigställd år 2020 och består av tre 

byggetapper med en sammanlagd yta på 46 500 m2. På universitetsområdet i 

Växjö pågår det bland annat två projekt, där den ena är ett nytt teknikhus 

med namnet “EPIC” och det andra ett nytt hus för polisutbildningen 

(Linneuniversitetet 2017c; Videum 2017a). Det byggs ca 200 till 250 nya 

lägenheter, främst för studenter, nordväst om universitetsområdet som skall 

vara klara runt halvårsskiftet 2018 (Videum 2017b). 

Linnéuniversitetet har ett samarbete med Videum, som är ett kommunalt 

utvecklings- och fastighetsbolag samt science park (Videum 2017c). 

Videum förser lokaler till Linnéuniversitetet vilka de äger och förvaltar. 
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2.2 Byggprocessen – Från idé till program 

2.2.1  Start av byggprojekt 

Ett byggprojekt kan vara både ombyggnation (tillbyggnad, ändringar) och 

nybyggnation (Nordstrand 2008 s. 53–54). Ett uttalat behov kan vara 

orsaken till att ett byggprojekt sätts igång. Olika verksamheter som t.ex. att 

bo eller bedriva undervisning kräver passande lokaler som kan uppfylla det 

aktuella behovet. Den som oftast påbörjar ett byggprojekt är den ansvarige 

eller företrädaren för verksamheten. De som startar och organiserar är då 

byggherren, vilket kan vara företag, organisationer eller privatpersoner. 

2.2.2 Förstudie 

Vid start av ett byggprojekt görs en förstudie vilket med andra ord är en 

behovsutredning (Nordstrand 2008 s. 58). En förstudie framställer 

förutsättningarna, definierar verksamhetens lokalbehov och uppskattar 

kostnaderna för projektet. Här ingår analyser och utredningar om alternativa 

förslag. De saker som finns att undersöka kan t.ex. vara tomtens topografi 

vid nybyggnation eller om ett hus är lämpligt för ombyggnad. I detta skede 

beslutas det om att påbörja ett byggprojekt eller inte. Resultatet av förstudien 

ger ett underlag för det kommande program- och projekteringsskedet och här 

bestäms även genomförandet av projektet (Higab 2014). I ett sådant tidigt 

skede av projektet är det lämpligt att ha med företrädare för den blivande 

verksamheten för att få ett bra resultat (Region Jönköpings län u.å.). 

I början av ett eventuellt byggprojekt är det nya lokalernas totala yta det 

viktigaste underlaget för beräkning av kostnader (Nordstrand 2008 s. 58–

59). Vid kostnadsberäkningen studeras lokalernas verksamhet, ytor 

uppskattas och det läggs till utrymmen för personal, installation m.m. Detta 

görs för att ta reda på bruttoarean, som kan användas i kostnadsberäkningen. 

Förslag på planlösningar, byggnadstyp, materialval och installationssystem 

är faktorer som är lämpliga i kalkyleringen. Efter att kostnadsuppskattningen 

har gjorts beslutar byggherren om byggprojektet ska påbörjas eller inte. Det 

är enklast att göra förändringar i ett sådant tidigt skede då ju längre in i 

projektet man är, desto svårare blir det att påverka och ofta mer kostsamt 

och tidskrävande (Region Jönköpings län u.å.). 

2.2.3 Programskede 

Innan projekteringen börjar går man igenom ett programskede (Nordstrand 

2008 s. 65–66). Här görs olika sorters utredningar och förstudiens innehåll 

fördjupas och utvidgas. I byggnadsprogrammet, som är ett dokument, 

sammanställs resultatet av alla utredningar. I programmet skall kraven för 

verksamheten identifieras och alla förutsättningar ska tydliggöras för den 
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framtida byggnaden och dess projektering. Utifrån programmet görs 

ekonomiska kalkyler. Byggnadsprogrammet består av flera olika program 

som t.ex. rumsfunktionsprogram och lokalprogram (Higab 2014). Projektets 

framgång är till en del beroende på hur väl genomarbetat programmet är. 

Under framställning av ett byggnadsprogram är det lämpligt om konsulter är 

med som t.ex. vid industriprojekt. Där då specialister inom bland annat 

maskininstallationer hjälper till med att skapa en ändamålsenlig lokal för 

verksamheten (Nordstrand 2008 s. 66–67). Dessutom bör verksamhetens 

olika funktioner och yrkesgrupper vara med, vilket möjliggör att det mesta 

tas med som ska vara i byggnaden (Region Jönköpings län u.å). Under 

programskedet är möjligheten till påverkan fortfarande stor. 

Vid utredningsarbetet identifieras och analyseras vilken typ av verksamhet 

som ska utövas samt studeras den framtida utvecklingen, för att kunna utöka 

byggnadens livslängd (Nordstrand 2008 s. 67–72). Därefter undersöks hur 

stor yta verksamheten kräver samt antal lokaler som behövs och storleken på 

dessa, vilket sammanställs i lokalprogrammet. De tekniska och miljömässiga 

krav som ställs på lokaler ska också undersökas. I ett rumsfunktionsprogram 

specificeras funktioner och egenskaper för varje rum och här ingår bland 

annat krav på rumsinredning och utrustning (Region Jönköpings län u.å). 

2.3 Lagar och myndighetsföreskrifter 

2.3.1 Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av mark, vatten och 

byggnader i Sverige (SFS 2010:900). Bestämmelserna syftar till att främja 

jämlikhet och goda sociala levnadsförhållanden för samhället med tanke på 

långsiktig och hållbar livsmiljö. 

2.3.1.1 Tillbyggnad 

En tillbyggnad är enligt PBL en form av ändring som ökar byggnadens 

volym oavsett var volymökningen sker (Boverket 2017a). En tillbyggnad 

kan t.ex. vara källarutgrävning, påbyggnad eller inglasat uterum som leder 

till ökning av byggnadens volym. Arbeten som inte tillför en volymökning 

för den befintliga byggnaden räknas inte som en tillbyggnad som t.ex. att 

göra om vinden till en bostad.  

De utformningskrav och tekniska krav som gäller vid ändring är i princip 

samma som gäller vid nybyggnation (Boverket 2017a). Dessa krav tillämpas 

då på tillbyggnaden men om den påverkar den befintliga byggnaden med 

t.ex. en ny dörröppning kan även kraven ställas på den befintliga. 
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” de tekniska egenskapskraven för en tillbyggnad bör modifieras 

med hänsyn till ändringens omfattning, byggnadens 

förutsättningar, bestämmelser om varsamhet och förbudet mot 

förvanskning.” (Prop. 2009/10:170 s. 152). 

2.3.1.2 Ändring av en byggnad  

Ändring är allt som inte omfattar nybyggnation eller underhåll och 

definieras som ” en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads 

konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska 

värde” (Prop. 2009/10:170 s. 8). 

 ” Med ”ändringar” avses således dels tillbyggnader, dels 

andra ändringar än tillbyggnader. ”Ändring” omfattar däremot 

inte ändrad användning. ” (Prop. 2009/10:170 s. 155). 

2.3.1.3 Nybyggnad  

PBL:s definition av nybyggnad är” uppförande av en ny byggnad och 

flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. ” (Prop. 

2009/10:170 s. 8). 

2.3.1.4 Underhåll 

Med underhåll menas ”åtgärder som vidtas enbart i syfte att hålla 

byggnaden i ett gott tekniskt skick eller att främja en rationell drift av 

byggnaden.” (Prop. 2009/10:170 s. 153). Exempel på underhåll är 

ommålning av vägg, tapetsering, ny inredning i kök och badrum. 

2.3.2 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket är en myndighet vars uppdrag är att säkerställa att 

arbetsgivare efterföljer de lagar som finns angående arbetsmiljö- och 

arbetstider (Arbetsmiljöverket 2015). Målet är att arbetsmiljön ska förbättras 

och riskerna för olyckor och ohälsa ska minskas. Arbetsmiljöverket har olika 

ansvarsområden som t.ex. att utarbeta föreskrifter som är juridiskt bindande, 

inspektera arbetsplatser och redovisa statistik angående olycksskador och 

sjukdomar på arbetsplatsen. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 

2009:2), finns det paragrafer som innehåller allmänna krav. 

"4§Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, 

med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara 

lämpligt förlagda, utformade och inredda. 

5§Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lätt 

och säkert tillgängliga och ha lämpliga samband med varandra. 
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6§Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska, om det 

behövs, vara tillgängliga för och kunna användas även av 

arbetstagare med funktionsnedsättning." (AFS 2009:2, s. 5) 

Under förstudieskedet och programskedet är det viktigt att tänka på 

arbetsmiljön (AFS 2009:2 s. 26). Det blir enklare att påverka, eftersom 

lokalerna inte är färdigställda, och på detta sätt skapa möjligheter för bättre 

arbetsförhållanden. Det är mycket svårare att ändra på något i efterhand och 

det kan ofta vara kostsamt och ta längre tid. 

Arbetsuppgifter på moderna arbetsplatser leder till mycket stillasittande 

vilket ofta resulterar till olika hälsobesvär (AFS 2009:2 s. 25). Vid 

utformning av arbetslokaler är det bra om de uppmuntrar till fysisk aktivitet 

och kommunikation för att främja god hälsa och sociala kontakter. Det är en 

fördel om mötesplatser erbjuds i lokalerna. 

Lokaler där arbete utförs kallas för arbetslokaler (Arbetsmiljöverket 2016a). 

Det är verksamheten som styr vilken storlek en lokal ska ha. Beroende på 

behovet kan utrymmet för t.ex. teknisk utrustning och förvaring vara olika. 

Fasta arbetsplatser kan kräva mer utrymme än arbeten som ofta görs hos 

kund eller på distans. 

Enligt Arbetsmiljöverkets råd för tillämpning av föreskrifterna är en 

passande storlek för en arbetslokal om den har nog med plats för t.ex. 

arbetsbord, maskiner, förråd och för betjäning, tillsyn och underhåll (AFS 

2009:2 s. 34–36). För att undvika klämrisk mellan t.ex. maskindel och vägg, 

pelare eller dylikt, är ett fritt utrymme på 0,6 m godkänt som passagemått. 

Höjden i en arbetslokal är beroende av innehållet som t.ex. maskiner eller 

lyftanordningar. En låg höjd är ej att föredra då det oftast leder till 

obekvämare arbetsställningar och försvårar installationen av bra ventilation 

och belysning. En rumshöjd på 2,7 m är tillräcklig i allmänna arbetslokaler 

men i lokaler där få personer arbetar är 2,4 m godkänt. Vid arbete som 

kräver att man står upp eller vistas tillfälligt får höjden inte understiga 2,1 m. 

Lokalernas utformning och disposition men även deras inbördes placering 

och förbindelser styr hur tillgängligheten och sambanden ser ut (AFS 2009:2 

s. 36). Sambandet mellan och inom arbetsplatsen och arbetslokalen ska vara 

lämplig för att kunna utföra ett ändamålsenligt och säkert arbete. Det är t.ex. 

lägligt om toaletter och pausrum finns i närheten av arbetslokalerna. 

När det gäller tillgänglighet är det ingen nödvändighet men kan gälla vid 

behov, som t.ex. när det finns anställda med funktionsnedsättning (AFS 

2009:2 s. 37–38). Lokaler ska då utformas med en allmän tillgänglighet och 

användbarhet på arbetsplatsen. Det är tillräckligt om lokalen är tillgänglig 

för en rullstolsbunden person. Det måste dock finnas gott om utrymme i 

dörrar och passager samt lämpliga höjdskillnader. Funktionshindrade ska 

även kunna använda toaletter, matutrymmen och andra personalutrymmen 

vid tillgänglighetsanpassning av en lokal. 
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2.3.3 Boverket 

Boverket är en myndighet som arbetar med planering av samhället, 

byggande och boende (Boverket 2017b). Boverket tar bland annat fram 

föreskrifter och råd (Boverket 2015). BBR står för Boverkets byggregler och 

är en regelsamling som innehåller olika föreskrifter och allmänna råd om 

t.ex. brand, driftutrymmen och tillgänglighet som gäller vid nybyggnation 

och ombyggnation (Boverket 2017c).  

 
2.3.3.1 Tillgänglighet 

Enligt BBR ska byggnader vara tillgängliga och användbara för 

funktionshindrade men för arbetslokaler kan dessa krav tillämpas om 

verksamheten kräver det (Boverket 2017d). Om det behövs kan olika delar 

inom arbetslokalerna tillgänglighetsanpassas, dock ska kontorslokaler i 

anslutning till dessa lokaler alltid anpassas för bland annat personer med 

nedsatt rörelseförmåga som t.ex. behöver rullstol, rullator eller käpp och 

personer med nedsatt orienteringsförmåga som är t.ex. synskadade eller 

döva. Rullstolsvändmått i publika lokaler och kontorslokaler utgår ifrån en 

mindre utomhusrullstol med en vändcirkel på 1,5 m (Boverket 2017e). 

Huvudentrén till publika lokaler och arbetslokaler ska vara utformad på 

sådant sätt att den kan användas av funktionshindrade och om det behövs 

ska övriga entréer också vara tillgänglighetsanpassade (BFS 2011:6 s. 16). 

Kraven på tillgänglighet och användbarhet gäller även för 

kommunikationsutrymmen, dvs. utrymmen främst för förflyttning som t.ex. 

korridorer (BFS 2011:6 s. 17). Det ska finnas få nivåskillnader och 

rullstolsbundna personer ska på egen hand kunna förflytta sig. I 

kommunkationsutrymmen ska det vara minst 1,30 m i fri bredd och vid 

begränsade hinder t.ex. utrymmen mellan pelare ska det minst vara 0,8 m. 

Dörrar och portar ska kunna öppnas och stängas från en rullstol samt ha 

tillräckligt med passagebredd. (BFS 2011:6 s. 19). Entrédörrar, hissdörrar, 

korridorsdörrar och öppningar i förflyttningsvägar ska ha ett mått på minst 

0,8 m när dörren är uppställd 90°.  Minst en tillgänglighetsanpassad toalett 

ska finnas på varje plan i publika lokaler (BFS 2011:6 s. 21). Måtten på en 

sådan toalett bör minst vara 2,2 x 2,2 m. 

2.3.3.2 Brand 

Boverkets brandskyddsregler avser att byggnader ska ha ett tillräckligt 

brandskydd som uppfyller minimikraven för brandsäkerhet (BFS 2011:6 s. 

34). En byggnad kan endast ha en brandklass men kan ha flera olika 

verksamhetsklasser, vilket betyder att olika brandskyddskrav kan ställas på 

olika utrymmen inom byggnaden (Boverket 2017f). En verksamhetsklass 

utgår ifrån vilken verksamhet som utövas i utrymmet. 
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Det finns fyra olika brandklasser och de utgår från byggnadens skyddsbehov 

(BFS 2011:6 s. 38). Byggnader med fler våningsplan än två tillhör 

brandklass Br1, vilket avser en byggnad med betydande behov av skydd. 

Detta ställer krav på att brandcellsavskiljande byggnadsdelar ska vara EI 60, 

dvs. tätande och isolerande i 60 minuter (BFS 2011:6 s. 73). 

Indelning av verksamhetsklass beror på lokalkännedom, fysiologiskt 

tillstånd, förutsättningar för självutrymning samt nivån av brandrisken (BFS 

2011:6 s. 36). Inom verksamhetsklass 1 finns kontor, industribyggnader, 

lager och dylikt. I dessa utrymmen förväntas personer vara vakna och de 

flesta förväntas ha god lokalkännedom och kunna ta sig ut på egen hand. 

Samlingslokaler och andra publika lokaler som t.ex. skolor, butiker och 

sporthallar har verksamhetsklass 2 som är indelad i ytterligare tre klasser, 

2A, 2B och 2C beroende på antal personer och alkoholservering (BFS 

2011:6 s. 36). Här förväntas personer vara vakna och kunna ta sig ut på egen 

hand men lokalkännedomen förväntas ej vara god. 

Det finns ett grundkrav på minst två av varandra oberoende utrymningsvägar 

(BFS 2011:6 s. 48). En utrymningsväg ska minst finnas på varje plan. 

Utrymning får även ske över en annan lokal, förutsatt att utrymningsvägen 

inte blockeras och kan öppnas utan nyckel. Om en utrymningsväg slutar på 

en innergård, är det inte en fullständig utrymning. Maximalt tillåtet 

gångavstånd till en utrymningsväg är 45 m för vissa lokaler i 

verksamhetsklass 1 som t.ex. arbetslokaler, lager och industribyggnader 

(BFS 2011:6 s. 51). För lokaler i verksamhetsklass 2A och 2B är maximal 

tillåten gångavstånd 30 m. 

2.3.4 SIS -  Swedish standards institute 

Svenska Industrins Standardiseringskommission är en ideell förening som 

utvecklar och säljer standarder för bruk inom Sverige med både statliga och 

offentliga organisationer som kunder (SIS 2017a). Föreningen bildades år 

1922 och året därpå utgavs de första svenska standarderna. Hittills har det 

publicerats över 30 000 standarder (SIS 2017b). Meningen med standarder 

är att ge enhetliga rutiner och klara riktlinjer för att t.ex. effektivisera och 

förbättra processer eller öka säkerheten och tillgängligheten (SIS 2017c).  

Det är inget krav att följa standarder men det kan finnas situationer som t.ex. 

vid byggprojekt där beställaren kräver att entreprenören tillämpar standarder 

(SIS 2017c). SS 91 42 21:2006 är en standard för bostadsplanering och det 

finns funktionsmått för rullstolsbundna personer som kan användas till 

möblering och utformning av olika lokaler. 
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2.4 Kontor 

Det finns olika typer av kontor som t.ex. cellkontor, öppet kontorslandskap, 

delat kontorsrum och flexkontor (Arbetsmiljöverket 2016b). Den kontorstyp 

som är mest lämplig beror på verksamheten och dess organisation. Att göra 

om lokaler som är gjorda för en viss kontorstyp till en annan ger per 

automatik inte flera arbetsplatser och effektivare användning av ytan. 

Forskning har kommit fram till att olika kontorstyper har en påverkan på 

hälsan, välbefinnandet och arbetstillfredsställelsen bland personalen (Bodin 

Danielsson och Bodin 2008). Det finns dock ingen specifikt arkitektonisk 

eller funktionell egenskap som är avgörande, utan det är snarare en mängd 

olika faktorer som samverkar till en god arbetsmiljö. 

Kontorets storlek kan bero på t.ex. verksamhet, arbetets organisation, 

tillgänglighet eller ventilation men det finns ej regler som säger exakt vilka 

kvadratmeter en arbetsplats ska ha (Arbetsmiljöverket 2016a). Huvudsaken 

är att arbetsplatsen har tillräckligt med utrymme för arbete. I små rum är 

känslan av instängdhet större men i delade rum kan det vara mera buller och 

svårare att fokusera. För trivselns skull är det bra med överblick över lokalen 

då otrygghet kan uppstå om avskärmning saknas bakom ryggen då 

förbipasserande kan se på ens aktiviteter. Gränserna för det personliga 

utrymmet kan brytas genom att sitta för nära varandra på arbetsplatsen. 

2.4.1 Cellkontor 

Ett cellkontor är ett enskilt kontorsrum ämnat för en person och som ofta 

ligger längs med fasaden av byggnaden för att ge varje rum ett fönster och 

där planlösningen kännetecknas av en korridor, se Figur 2 (Bodin 

Danielsson och Bodin 2008). Kontoren är ofta utrustade med teknisk 

utrustning som krävs för att kunna utföra majoriteten av arbetsuppgifterna 

och är på detta vis självständiga celler (Prevent 2017a). Mellan 

kontorsrummen skapas utrymmen som mestadels är mörka och kan därmed 

bli plats för rum som inte behöver ha mycket dagsljus som t.ex. förråd, 

konferensrum eller toalett.  

Enligt en svensk studie baserad på 469 kontorsanställda från 26 

företag/avdelningar är cellkontor mera populärt inom den tekniska sektorn 

än inom media/IT-sektorn (Bodin Danielsson och Bodin 2008). Dessutom 

var det fler män än kvinnor och personer med högre jobbpositioner som 

hade cellkontor. 
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Figur 2: Kontorsmiljö med cellkontor (Temporent 2017). 

Personer som arbetar i cellkontor är mest tillfredsställda och välmående samt 

har minst risk för ohälsa jämfört med anställda i de andra kontorstyperna 

(Bodin Danielsson 2010). Det har visat sig att personer kan lättare 

koncentrera sig och arbeta mera effektivt i cellkontor. En stor anledning till 

att den här typen av kontor är högt rankat är att den tillåter användaren 

uppfylla sina behov av personligt inflytande över sin arbetsplats (Bodin 

Danielsson och Bodin 2008). Cellkontoret tillåter medarbetaren att sätta sin 

personliga prägel på rummet och ger möjlighet att själv kunna välja att 

stänga en dörr för att vid behov få avskildhet. Det blir bättre ljudmiljö och 

mindre störningsmoment från t.ex. konversationer och bakgrundsljud och 

underlättar därmed möjligheten att ha mindre möten i kontoret. Det finns 

dock nackdelar som att det kan vara isolerande och instängt i små rum 

(Arbetsmiljöverket 2016b). Det blir sämre översikt över lokalerna och 

kommunikationen minskar vilket leder till sämre informationsflöde och 

kontakt mellan medarbetare. Flexibiliteten vid minskad eller ökad 

personalstyrka är mindre jämfört med andra kontorstyper (Prevent 2017a). 

2.4.2 Delat kontorsrum 

Ett delat kontorsrum är i princip ett större cellkontor med ett eller flera 

fönster och som kan ge plats för två till tre personer (Bodin Danielsson och 

Bodin 2008). Inom rummet ligger ofta platserna fritt placerade med 

eventuellt skärmar emellan för avskildhetens skull. Arbetsuppgifterna är 

vanligtvis liknande hos de personer som delar rummet och ofta arbetar de 

lagbaserat i projekt. Platsbrist brukar vara ett problem som leder till denna 

typ av kontor. Det är främst yngre personer och oftast med lägre 

jobbpositioner som har delade kontorsrum. 

Denna typ har fått höga resultat inom fysisk och psykisk hälsa samt trivsel 

(Bodin Danielsson 2010). När det gäller arbetstillfredsställelse är delat 

kontorsrum högt rankat och anställda inom denna kontorstypen är mer nöjda 

med de sociala aspekterna av arbetstillfredsställelsen. Kommunikationen 

mellan de anställda är även bättre i delade rum (De Croon et al. 2005).     
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Det har dock visat sig att personer upplever fler distraktioner jämfört med 

cellkontor (Seddigh et al. 2016). Sjukfrånvaron är dessutom dubbelt så stor 

hos anställda i delade rum jämfört med cellkontor och det kan bero på 

faktorer som t.ex. buller, högre smittorisk, sämre ventilation och luftkvalité 

samt mer störningar från kollegor (Pejtersen et al. 2011). 

2.4.3 Öppet kontorslandskap 

Ett kontorslandskap består av en mängd olika arbetsplatser som ofta är fritt 

placerade i grupper, se Figur 3 (Bodin Danielsson och Bodin 2008). Med 

hjälp av olika skärmväggar kan avskildheten bli större och ljudmiljön 

förbättras. Kontoret kan variera i storlek beroende på antalet personer. Det 

kan delas in i små, medelstora och stora landskap, där indelningen är baserad 

på psykologiska teorier och etablerade kontorstyper. Ett litet rymmer fyra till 

nio personer, ett medelstort tio till tjugofyra personer och i det stora öppna 

kontorslandskapet kan tjugofem eller fler anställda dela utrymmet. I Sverige 

är medelstora kontorslandskap vanligast medan stora landskap är sällsynta. 

Meningen med kontorslandskap är att kunna anpassa efter 

verksamhetsförändringar utan att behöva bygga om. 

Beroende på placeringen av arbetsplatsen kan tillgången till dagsljus skilja 

sig åt (Toivanen 2011). Ingen får sitt egna fönster men en plats i hörnet är 

oftast det mest efterfrågade, då det ger en kombination av dagsljus, utsikt 

och en bra översikt över kontorslandskapet. Det kan finnas samtalsrum eller 

mötesrum, som kan ligga avskilt t.ex. i mitten eller längs långsidorna. 

Anställda har oftast individuella arbetsuppgifter med litet behov till 

kommunikation mellan varandra (Bodin Danielsson och Bodin 2008). Enligt 

studien med 469 kontorsanställda, se avsnitt 2.4.1, var det främst personer 

med medel till lågt rankade jobbpositioner som arbetade i kontorslandskap. 

Dessutom var det väldigt få som arbetade i den tekniska sektorn.  

 

Figur 3: Öppet kontorslandskap (CMA CGM 2017). 
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Fördelar med öppna kontor är att de ger större flexibilitet och kan med större 

enkelhet rättas efter behoven som verksamheten kräver jämfört med 

cellkontor (Arbetsmiljöverket 2016b; Prevent 2017b). Gemenskapen mellan 

medarbetare kan bli bättre, då kontorslandskap underlättar kommunikation 

och interaktion samt främjar grupparbeten. Det är dock svårare att få 

avskildhet och kunna prata om känslig information. Det är sämst hälsa och 

lägst arbetstillfredsställelse hos de som arbetar i medelstora kontorslandskap 

(Bodin Danielsson 2010). Det är även ett stort problem med buller, speciellt 

i mellanstora och stora kontorslandskap. När deltagare i en studie fick flytta 

från enskilda rum till kontorslandskap, ledde det till att den akustiska miljön 

försämrades avsevärt och resultatet blev bland annat fler distraktioner, 

mindre avskildhet och ökade koncentrationssvårigheter (Kaarlela-Tuomaala 

et al. 2009). Enligt en annan studie visade det sig att personer med 

koncentrationskrävande uppgifter blev mer stressade och distraherade 

jämfört med i cellkontor eller flexkontor, se avsnitt 2.4.4 (Seddigh et al. 

2014). Kontorslandskap passar till arbeten med mindre koncentrationskrav.  

2.4.4 Flexkontor 

Ett flexkontor består inte av fasta arbetsplatser och dess utformning är ofta 

mycket lik det öppna kontorslandskapet (Bodin Danielsson och Bodin 

2008). I ett flexkontor brukar det finnas rum som tillåter anställda att utöva 

arbetsuppgifter som kräver mycket koncentration och som kan användas för 

telefonsamtal, möten etc. Av alla kontorstyper är flexkontor det mest 

flexibla, då både möblerna och de anställda är flexibla. Att jobba på kontoret 

är inget krav då flexkontoret inte är utformat för att hela personalen ska vara 

där samtidigt pga förväntad sjukfrånvaro, jobb utanför kontoret etc. 

Arbetsplatsen är inte en individuell plats som den anställde kan sätta sin 

personliga prägel på. Egna skåp är det vanligaste sättet att förvara sina 

personliga tillhörigheter och gemensamma förvaringsutrymmen används för 

viktiga dokument (Toivanen 2011). 

Flexkontor hamnar på andra plats efter cellkontor när det gäller total 

tillfredsställelse (Bodin Danielsson 2010). Anställda inom flexkontor 

placerar sig i toppen när det gäller välmående och arbetstillfredsställelse. 

Mera specifikt hade anställda inom flexkontor bäst resultat när det gäller 

sjukfrånvarodagar. Även om utformningen liknar ett kontorslandskap, skiljer 

det sig åt mycket och en anledning till de mycket goda resultaten inom hälsa 

är att anställda får mer personligt inflytande över sina arbetsuppgifter 

jämfört med just kontorslandskap (Toivanen 2011). Personligt inflytande är 

en av anledningarna till att cellkontor och flexkontor ger bäst hälsa och 

arbetstillfredsställelse. Nackdelen med att inte ha fasta arbetsplatser är att 

ens egna saker ansvarar man själv för och måste ta med dessa, vilket ökar 

risken för att förlora sin plats om den skulle vara tom (Piraja 2016). I 

flexkontor ska dessutom det mesta av arbetet göras via datorn vilket betyder 

att det finns få förvaringsmöjligheter. 
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2.5 Arkitektoniska kvalitéter 

Det finns en mängd olika arkitektoniska kvalitéter som kan vara i åtanke vid 

projektering av en byggnad som t.ex. flexibilitet, generalitet, rörelse, 

axialtitet, dagsljus, öppenhet och omslutenhet. 

Flexibilitet kan vara förmågan att anpassa sig efter förändrad verksamhet 

eller att ändra användningen av den fysiska miljön (Pati et al. 2008). Att 

kunna expandera är även en flexibilitet. Generalitet är en kvalité som ej låser 

ett rum till en viss funktion och tillåter en långsiktig flexibel användning 

(Nylander och Forshed 2011). Ett sådant rum är varken för litet eller för stort 

och kan inrymma fler funktioner jämfört med funktionsspecifika rum. 

Rummets storlek, form och antalet öppningar har en innebörd för 

flexibiliteten och generaliteten. 

Rörelse har en betydelse för arkitekturupplevelsen (Nylander och Forshed 

2011). Rundgång är en typ av rörelse som är kopplat till flexibiliteten i 

samband med att många öppningar tillåter möjligheten att gå runt från rum 

till rum. Det är ett sätt att uppleva rymlighet och helhet. Rörelsen har olika 

hastigheter beroende på rummets storlek, vilket ger en slags rytm. 

Öppenhet är förutsättning för att skapa rymd och kontakt mellan ute och 

inne (Nylander och Forshed 2011). Stora och många öppningar ger större 

känsla av öppenhet och gränser mellan rum är oklara. Offentliga delar 

kännetecknas av öppenhet. Små och mindre antal öppningar är 

förutsättningar för omslutenheten och låter brukaren känna sig privat och 

trygg. God arkitektonisk kvalité är att uppleva skillnaderna mellan öppenhet 

och omslutenhet. I akademiska kontorsmiljöer har användare i öppna och 

delade utrymmen svårare att utföra koncentrationskrävande och kreativa 

uppgifter främst pga buller och brist på avskildhet (Parkin et al. 2011). 

Axialitet är en genomsiktslinje som kopplar ihop två intressanta punkter och 

som kan passera genom flera rum (Nylander och Forshed 2011). En axels 

utgångspunkt och mål som t.ex. ett fönster med utsikt är viktigt för 

upplevelsen av axialitet. Långa axlar genom flera rum förstärker effekten.  

Dagsljus hjälper till att stärka andra kvalitéer som axialitet, öppenhet och 

rörelse (Nylander och Forshed 2011). Orientering och storlek av ett fönster 

har en betydelse då för mycket direkt solljus har en negativ påverkan i form 

av bländning (Barrett et al. 2013). 
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3 Objektbeskrivning 

När hus M invigdes år 2002 var huset avsett för IPS - Institutionen för 

Industriella Produktionssystem (Bendz 2003 s. 7). Den bestod av 

avdelningarna byggteknik, maskinteknik, systemekonomi samt skog och 

träteknik. Det planerades samtidigt att institutionen för design skulle ha sina 

lokaler här. Byggnaden ligger i den östra delen av campusområdet på Kv. 

Professorn. En del av hus M är tre våningar högt, se Figur 4, och på östra 

delen finns en suterrängvåning vilket sammanlagt blir fyra våningar. Idag 

inrymmer huset institutionerna för byggteknik, byggd miljö och 

energiteknik, design, maskinteknik, skog och träteknik, polisutbildningen 

samt externa relationer som tillsammans delar en total yta på ca 11 000 m2 

(Thomasson och Svensson 2012). När huset byggdes var det landets största 

och modernaste trähus (Bendz 2003 s. 65). 

 

Figur 4: Sydöstra delen av Hus M med huvudingång, Linnéuniversitetet, Växjö (E.H, A.P). 

Hus M är ritat av arkitektkontoret Henrik Jais-Nielsen Mats White arkitekter 

AB och här har användningen av trä präglat byggnaden, se Figur 5 (Bendz 

2003 s. 8–9). Huset är en blandning av olika trämaterial och obehandlad 

betong och stål. Konstruktionen är främst av limträelement. Trapphusen och 

två av tre hisschakt är av trä och den 600 m2 stora labhallen utgörs av en 

trästomme, som bär upp en ståltravers (NyTeknik 2002).  

"Det är ett "Trähus" som skapar den miljö och känsla som 

karaktäriserar verksamheten. Det skall finnas trä överallt. Det är 

trä. Det handlar om trä. Man tar på trä och det "luktar trä". " 

(Bendz 2003 s. 7) 
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Entréhallen utgörs av arkitektoniskt utformade limträelement som bär upp 

ett lutande tak med en stor lanternin och sammanbinder husets fem olika 

byggnadsdelar (Bendz 2003 s. 36). Hus M har två gårdar (parabelformade) 

avsedda för ljusinsläpp för de centrala delarna av byggnaden. Fasta jalusier 

av obehandlade ekplankor minskar det direkta solljuset se Figur 6. 

 

Figur 5: Entréhallen (E.H, A.P). 

 

 

Figur 6: Korridor med gård (E.H, A.P). 

 



19 

Hodzic och Plesec 

 

Lokalindelningen i hus M innebär att plan 0 (suterrängvåning) och plan 1, se 

Figur 7, är till stor del avsedda för forskning och undervisning och rymmer 

lokaler som lärosalar, datorsalar, laboratorier, labhall, verkstad och en del 

kontorslokaler (Bendz 2003 s. 7). Institutionernas personalutrymmen som 

kontor, service och förvaring hittar man främst på plan 2 och 3, se Figur 8. 

Det stora fikarummet finns på tredje våningen och fungerar även som en 

mötesplats för personalen. Den stora entréhallen vid huvudingången knyter 

ihop huset och fungerar som en samlingslokal för elever och olika 

evenemang. Se Bilaga 1 för planritningar av hus M. 

Figur 7: Plan 1 del 1 hus M (Växjö kommun 2017). 

 

 Figur 8: Plan 3 del 1 hus M (Växjö kommun 2017). 
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4 Metod 

Teorin till arbetet togs fram genom att samla in information via internet, 

rapporter, referenslitteratur och regelverk. Detta för att få kunskap och 

förutsättningar om behovsundersökning och utformning av en tillbyggnad 

med olika lokaler. 

En kvalitativ metod har använts i arbetet genom intervjuer både muntligt och 

skriftligt. Det finns kvantitativa inslag i metoden eftersom de intervjuade 

bland annat ska uttrycka kvantiteten av nya lokaler. Denna metod gör att 

åsikter och önskemål tas tillvara vid utformningen av tillbyggnaden. 

Personer som arbetar på institutionerna för byggteknik, byggd miljö och 

energiteknik, design, maskinteknik samt skog och träteknik tillfrågades. Tre 

av fem institutioner deltog. 

Teorin och resultatet från metoden har tillsammans tolkats och använts som 

ett underlag för att kunna utforma en funktionell och verksamhetsanpassad 

tillbyggnad. Förslagshandlingar på tillbyggnaden har skapats med 

programvaran Autodesk Revit. 

Skriftliga och muntliga intervjuer gav svar på de flesta frågeställningarna 

och därmed är validiteten hög. Hade undersökningen utförts med samma 

angreppssätt hade det gett ett liknande utfall om det hade gjorts igen på 

Linnéuniversitetet. Resultatet från intervjuerna hade kunnat skilja sig mer 

om flera institutioner hade svarat. Om undersökningen hade gjorts på en 

annan skola eller plats hade resultatet varit annorlunda, men metoden hade 

fortfarande fått fram behoven. Därmed anses reliabiliteten vara hög. Urvalet 

av personer var främst prefekter och andra chefer som tillsammans har en 

övergripande bild av lokalbehovet och förstudieprocessen. 
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5 Genomförande 

Teori samlades in och intervjuundersökningen gjordes senare parallellt med 

informationsinsamlingen. Intervjufrågorna skapades bland annat med hjälp 

av teorin, se Bilaga 2. Frågorna för laborationslokalerna är baserade på en 

behovsundersökning som används av Umeå kommun (2009). 

Intervjufrågorna uppdaterades under tiden, när det märktes att vissa var för 

komplicerade eller ej gav svar på rätt sak. Utvalda personer inom 

Linnéuniversitetet och Videum har intervjuats för att få tydligare svar 

angående lokalbehovet och förstudieprocessen. 

Vid muntliga intervjuer skickades frågorna via e-post i förväg för att ge tid 

till den intervjuade att kunna förbereda sig. Enstaka gånger skrev de 

tillfrågade ner sina svar i förväg. Röstinspelare användes och anteckningar 

gjordes för att underlätta informationsinsamlingen. De institutioner som 

muntliga intervjuer genomfördes med var byggteknik och design. Vid 

skriftliga intervjuer skickades frågor till personen och svaren skickades 

skriftligt tillbaka via e-post. Den institutionen som skriftliga intervjuer 

genomfördes med var byggd miljö och energiteknik samt kanslichefen för 

fakulteten för teknik.  

Resultatet från intervjuerna och informationen från teorin bearbetades och 

användes sedan som ett underlag för att utforma tillbyggnaden. Därefter 

skapades förslagshandlingar som t.ex. planritningar och visualiseringsbilder 

i programvaran Autodesk Revit. 
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6 Intervjuer 

6.1 Dagsläge och framtid 

Idag har alla institutioner i hus M mer eller mindre brist på lokaler och det är 

främst kontorslokaler det gäller och allt är uthyrt (Kenell 2017). 

Beläggningen på lärosalarna är hög. De allmänna lärosalarna och de egna 

lokalerna för fakulteten för teknik (FTK) bokas mycket. FTK har angående 

lokalbehovet i hus M inte specificerat exakt vad som behövs. Uppfattningen 

är att det är mest kontorsrum och möjligen även lärosalar som behövs. 

Angående laborationslokaler är behovet mest för medelstora laborationsrum, 

sådana som ligger vid labhallen. Det finns alltid användning för dem. De har 

lite högre takhöjd och fungerar bra både för bygg-och designavdelningen. 

Det pågår en byggnation av en ny avdelning för externa relationer som sitter 

i hus M vilket medför att FTK kan få fler kontorsplatser. 

Labhallen delas idag mellan institutionerna för byggteknik, design, 

maskinteknik samt skog och träteknik (Dorn 2017). En stor del av den hålls 

fri för användning efter behov. Institutionen för design har t.ex. ibland 

workshops eller utställningsprojekt. Skog och träteknik använder hallen för 

leveranser av trä eller för att tillfälligt ställa upp riggar för långtidsförsök. 

Byggteknik använder den för att genomföra större försök eller för att 

lagerhålla råmaterial. Varje institution har egna lokaler vid labhallen. I dessa 

lokaler och i labhallen drivs olika forskningsprojekt, experiment, 

laborationer, examensarbeten och en del externa uppdrag (Enquist 2017). 

Det görs bland annat experiment från mikroskala till fullskaleförsök som 

t.ex. provtryckning av takstolar eller bjälklag. Denna typ av forskning är 

idag begränsad till en viss längd pga för lite utrymme i labhallen. 

I labhallen och i de kringliggande lokalerna är det idag platsbrist och det 

leder till trånga arbetsplatser och lite utrymmen (Dorn 2017). Detta syns 

särskilt när undervisningen pågår. Labhallen är tillgänglig för allmänheten 

och används också som genomgång. Detta är en säkerhetsrisk för personerna 

som går igenom men också en risk för material och utrustning (stöld, 

vandalisering) då hallen inte alltid bevakas. 

Nästan alla institutioner i hus M tillhör FTK. Det är en av fakulteterna på 

Linnèuniversitetet som är placerad i både Växjö och Kalmar. Idag har FTK 

ca 2500 helårsstudenter (inskrivna för ett läsårs heltidsstudier) och ökar 

sakta mot 2900 helårsstudenter (Hallmer 2017). Fakulteten kommer 

förmodligen att växa ytterligare med flera forskningsprojekt och nya 

program som t.ex. femåriga civilingenjörsutbildningar. Även 

masterutbildningar och antalet internationella studenter kommer att bli allt 

fler. Allt detta kommer bidra till verksamhetens tillväxt. Fakulteten kommer 

att få fler professorer, forskande lektorer, doktorander och gästforskare. 
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I framtiden är det tänkt att polisutbildningen flyttar in i det nya polishuset 

(Hallmer 2017). De övriga institutionerna kommer då att få mer utrymme. 

Maskinteknik kommer att flytta sin laborationsverksamhet till hus “EPIC” 

vilket leder till mera plats för övriga institutioner. 

6.2 Förändringar 

Under åren har det inte varit några större förändringar i planlösningen eller 

blivit någon tillbyggnad (Kenell 2017). Det har varit enstaka mindre projekt 

genom åren, där endast få har påverkat rumsindelningen. Det vanligaste har 

varit att ändra en lokals användning som t.ex. på plan 0 där en 

laboratorielokal omvandlades till ett musikövningsrum. Det byggdes även 

ett bioenergilabb med tillhörande fläktrum och ett annat rum byggdes om till 

ett mikroskopilab. I det mindre laboratorielokalerna runt labhallen har det 

skett mindre ändringar genom åren. På plan 1 byggdes ett kafé strax efter 

inflyttningen och en ny rumsindelning gjordes. På plan 3 har t.ex. 

personalrummen genomgått en liten anpassning. 

6.3 Linnéuniversitetets lokalförsörjningsprocess 

Lokal- och serviceavdelningen (LOS) på Linnéuniversitetet har 

avstämningar minst en gång om året om hur lokalbehovet och framtida 

planer ser ut (Kenell 2017). Dessa avstämningar görs med kanslicheferna på 

fakulteterna som samordnar lokalbehovet. Kontakt med prefekterna tas vid 

behov. Resultatet sammanfattas i en övergripande lokalförsörjningsplan. De 

framtida behoven kan bedömas för två till tre år, vilket är en kort tid då 

verksamheten är oförutsägbar. Ett forskningsprojekt kan oväntat uppstå men 

oftast är det mindre projekt som t.ex. att en institution erhåller en särskild 

maskin till en lokal. Institutionen kontaktar därmed LOS som har till uppgift 

att finna en lösning på det uppkomna behovet. 

Det är kanslicheferna och ibland prefekterna som kommer med information 

och önskemål om vad som behövs angående lokaler (Kenell 2017). De har 

uppsikt över t.ex. anställningar, forskningsmedel och tillväxt samt har en 

övergripande uppfattning om lokalbehovet för sina fakulteter respektive 

institutioner. Kostnaden för ombyggnader/lokalanpassningar fördelas 

centralt (LOS) eller lokalt (fakultet eller institution) beroende på typ av 

ombyggnad, syfte och kostnad m.m. Fördelningen regleras i lokalregler för 

Linnéuniversitetet. 

En viss begränsning i utformning av lokalerna finns och avgörs av lokal- 

och serviceavdelningen (Kenell 2017). Det går inte att t.ex. begära hur stora 

kontor som helst, då ett cellkontor för en person ska ha en viss storlek. LOS 

går vidare utifrån Linnéuniversitetets standardutformning och gör ett 

rumsfunktionsprogram. I detta program specificeras innehållet för varje rum 

och programmet lämnas sedan in till Videum som är ett kommunalt 
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utvecklings- och fastighetsbolag som äger och förvaltar de lokaler som 

Linnéuniversitetet hyr i Växjö. Tillsammans med arkitekter utformar 

Videum det inlämnade programmet till ett mer konkret förslag i form av 

förslagsritningar. Detta diskuteras sedan med LOS och med övriga 

involverade från universitetet som t.ex. ekonom och kanslichef. 

Vid t.ex. nybyggnation är Videum ägaren och Linnéuniversitetet är 

hyresgästerna (Hjelm 2017). För varje byggnad finns ett ramavtal på tio år 

som sedan måste förnyas om universitetet vill stanna kvar. Universitetet står 

för självkostnaden, de kan alltså kräva vad de vill angående lokaler, förutsatt 

att det är beredda att stå för kostnaden. Videums avsikt är att uppfylla 

Linnéuniversitetets krav och behov. Om projektet ej blir av blir det inga 

kostnader för Videum, då universitetet står för projekteringskostnaderna. 

6.4 Lokalbehov 

6.4.1 Kontor och diverse lokaler (ej laborationslokaler) 

6.4.1.1 Institutionen för byggteknik 

De intervjuade var prefekten för byggteknik och en forskningsingenjör för 

institutionen. Majoriteten av de anställda har sina platser på plan 3 men det 

finns fyra till fem stycken som sitter i ett medelstort öppet kontorslandskap 

på plan 1. Det finns en önskan att hålla ihop institutionen, då det inte är bra 

att personalen sitter på olika platser. Antalet doktorander kommer att öka 

inom kort till fem stycken med ytterligare på väg in. Det är de som använder 

sina kontorslokaler i största grad. Inom ett år behövs det fyra till fem 

kontorsplatser men inom en treårsperiod kommer det att behövas runt tio 

nya kontorsplatser totalt, då institutionen förväntas växa i framtiden. 

Åsikterna angående arbetsmiljön är i överlag bra, enda nackdelen anses vara 

dålig ljudisolering men annars är man nöjd med kontoren. Cellkontor var 

den mest åtråvärda kontorstypen för deras yrkesroll men det uttrycktes också 

att det är bra med en blandning mellan delat kontorsrum och cellkontor. För 

tillsvidareanställda är cellkontor lämpligast men för doktorander är det bra 

med delade kontorsrum. Enligt forskningsingenjören är delade kontorsrum 

ej bra pga bristen på avskildhet och ökande störningsmoment som t.ex. när 

kollegan som sitter i samma rum får besök. 

Även om nyanställda tillkommer räcker det befintliga fikarummet till men 

det kan bli aktuellt med ett nytt konferensrum, då det ibland är svårt att få en 

reservation. Det framkom önskemål om en större och bättre samlingsplats 

för böcker. Idag är platsen placerad vid nödutgången. Det kan eventuellt 

behövas fler datorsalar och lärosalar eftersom de används i hög grad. 
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6.4.1.2  Institutionen för design 

Angående lokalbehovet på institutionen intervjuades prefekten. Avdelningen 

finns på plan 2 och i nuläget är det sammanlagt 20 stycken anställda varav 

flera är provisoriskt placerade. Kontorsrummen är överbelastade och det är 

trångt för personalen. I enstaka cellkontor sitter det två personer. Det finns 

tre delade kontorsrum på avdelningen. I ett delat kontorsrum för två sitter 

det upp till fem personer och i en annan upp till tre personer. I ett rum för tre 

sitter det upp till sex personer. Antalet personer varierar pga inresande. När 

det är trångt blir det svårare med mottagningar och eventuella samtal med 

studenter och det känns som att man kränker de andras utrymmen. Det är 

även trångt i korridoren vid pentryt där bristen på förråd gör att många saker 

är kvar i kommunkationsutrymmet som t.ex. kopiator och vagnar. En annan 

negativ aspekt är att salarna för masterutbildningarna är avskilda från resten, 

då det ligger på plan 1. 

Det som är bra med planlösningen på institutionen är närheten mellan 

studenter och lärare, då studenternas klassrum, från årskurs ett till tre, är på 

samma plan och ligger intill kontoren. I idealfall har avdelningen tre 

klassrum med 20 studenter vardera men antalet studenter brukar ligga 

omkring 65 totalt på kandidatnivå. Andra saker som var positiva var stora 

fönster som ger mycket ljus och storleken på kontoren men pga att de är 

överbelastade förloras den funktionaliteten.  

Prefekten sitter i ett cellkontor men är intresserad av ett öppet 

kontorslandskap, men sa att de övriga skulle nog föredra cellkontor. Det 

skulle behövas tre kontorsrum idag och ytterligare fem kontorsrum från två 

år framöver. Det finns behov av en fördubbling av dagens förrådsyta. Ett 

ytterligare grupprum behövs med samma storlek som befintliga. Närheten 

till studenterna vill bevaras och det önskas en gemensam yta med mjuka 

möbler för både lärarna och studenterna. 

6.4.1.3 Institutionen för byggd miljö och energiteknik 

Prefekten för institutionen intervjuades. Det finns sammanlagt 25 anställda 

på avdelningen varav sex personer sitter i hus M och resten i hus N. 

Meningen är i framtiden att de i hus N ska flytta över till hus M. Inom en 

treårsperiod behövs det därför 28 till 30 kontorsplatser sammanlagt, dvs. inte 

utöver de platser som finns idag utan totalt. I dagsläget är det trångt, bland 

annat delar doktorander kontorsplatser. Vid eventuell nyanställning är det 

svårt att expandera. Det föredras cellkontor, där möjligheten finns att 

avskilja sig vid t.ex. skrivande av djupare texter. För avdelningen är det 

viktigt att de mindre grupprummen finns kvar för att planeringen ska 

fungera. Vid överbelastning tenderar dessa mindre grupprum att istället 

användas som kontor, men då förstörs planlösningens funktion. 
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6.4.2 Laborationslokaler 

De intervjuade var en forskningsingenjör och en universitetslektor för 

institutionen för byggteknik. Idag satsar institutionen mer på experimentella 

försök istället för teoretiska vilket man kommer göra även i framtiden. 

Samma forskningsprojekt ska fortsätta drivas fast med olika typer av 

material och utökad skala på proverna. Mekaniska material- och 

elementprov från mikronivå och upp till fulla strukturer dvs prov på 

byggelement som balkar eller väggelement. Även vibrations- och 

ljudundersökningar samt optisk mätning är en stor del av verksamheten. 

Det som är bra med den befintliga labhallen är att en stor del av utrymmet 

hålls fri och kan användas efter behov och efter samtal med de andra 

institutionerna. Friare användning finns även i byggtekniks egna lokaler. En 

annan sak som uppskattas är närheten till kontorsplatserna på plan 3. Detta 

underlättar att kontrollera försöken regelbundet utan att behöva anstränga sig 

i större uträckning. För undervisning gäller det samma sak.  

Den negativa aspekten är att det är trångt vilket leder till att ny utrustning ej 

får plats samtidigt som det inte gynnar arbetsplatsen. Det finns en 

hydraulpump som ligger i ett eget rum och när den är igång är ljudnivån för 

hög. En stor önskan finns att flytta hydraulpumpen till ett eget och större 

rum på cirka 20 m2, helst till en friliggande byggnad eller utanför de 

befintliga lokalerna för att minska ljudnivån. 

Det är rimligt att expandera med en yta motsvarande det tidigare 

betonglaboratoriet (idag materialverkstad för design), vilket är en yta runt 

140–150 m2. Rummet kommer att användas inom dynamik och vibrations- 

och ljudmätningar av lätta konstruktioner. Dit kan en del utrustning flyttas. 

Ett uppvärmt förråd på ca 15–20 m2 behövs med plats för handtruck. Ett till 

två klimatrum önskas företrädesvis klimatcontainrar då behoven varierar och 

permanenta klimatrum kostar mycket. 

Idag saknas utrymme för att genomföra större mekaniska prov av t.ex. 

volymelement. Detta kräver ett “spänngolv”, vilket är en extra tjock 

betongplatta där utrustningen kan spännas fast. I labhallen finns redan ett ca 

60 m2 stort spänngolv. 

För att förbättra situationen i lokalerna behövs lämpliga lagerutrymmen där 

material och provutrustning kan förvaras i en kontrollerad och säker miljö 

när det inte används. En idé är att flytta diverse utrustning samt eventuellt 

lagerutrymme för vibrationsmätning och optisk mätning dit. Det finns tankar 

att ge fria ytor till testmaskinerna och andra optiska mätsystem. Meningen är 

att skapa ett fritt utrymme för varje maskin som endast får användas när 

maskinen är igång eller tillfälligt när andra verksamheter är igång. 
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Lokalerna ska ha plats för besökare och för demonstration av olika försök. 

Det ska finnas tillräckligt med utrymme för att enklare hålla en god ordning. 

Transportvägar ska vara korta och inte överlappa varandra för mycket; 

utrymmen för material och utrustning ska vara lättillgängliga och enkla att 

sköta. Antalet personer som förväntas använda lokalerna är mellan fem till 

tio, dock minst en till två personer som är där dagligen. 
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7 Analys 

7.1  Intervjuer 

Lokal- och serviceavdelningen på Linnéuniversitetet följer förstudie- och 

programprocessen på ett liknande sätt som i teorin. De tar bland annat 

kontakt med företrädare för verksamheten, vilka enligt teorin är lämpliga att 

ha med i ett tidigt skede av ett eventuellt projekt (Region Jönköpings län 

u.å). Det utarbetas även ett rumsfunktionsprogram för att specificera kraven 

för varje rum, något som är en del av programskedet (Higab 2014). 

Linnéuniversitetets egna standardutformning följs vid skapande av lokaler. 

Detta kan göras då det bland annat inte finns några krav på antalet 

kvadratmeter en arbetsplats ska ha enligt Arbetsmiljöverket (2016a). 

De flesta tillfrågade arbetade inom fakulteten för teknik och hade cellkontor, 

vilket stämmer överens med studien från Bodin Danielsson och Bodin 

(2008). Där hade anställda inom den tekniska sektorn främst cellkontor. 

Majoriteten tyckte att cellkontor var den bästa kontorstypen, vilket enligt 

Bodin Danielsson (2010) är det alternativ som har fått bäst resultat inom 

arbetstillfredsställelse och välmående. Bakgrundsljud och brist på avskildhet 

i delade kontorsrum var ett problem som togs upp, vilket har bekräftats av 

forskning från Seddigh et al. (2011). Detta problem kan lösas av ett 

cellkontor som ger möjligheten till att skilja av sig med en dörr utan att det 

påverkar det övriga anställda (Bodin Danielsson och Bodin 2008). 

Det påpekades att det var lämpligt för doktorander att sitta i delade 

kontorsrum. Enligt Bodin Danielsson och Bodin (2008) sitter det främst 

unga personer med lägre jobbpositioner i sådana kontorsrum. På 

institutionen för design sitter det för många personer inom ett kontorsrum än 

vad det är avsedda till. Det är främst det delade kontorsrummen som är 

överbelastade. Det trånga förhållandet ger en negativ påverkan på hälsan, 

där anställda i delade kontorsrum hade 50 procent högre sjukfrånvaro enligt 

Pejtersen et al. (2011). Platsbristen hos designavdelningen har lett till att 

personer har provisoriskt placerats i olika kontorsrum, främst i delade 

kontorsrum. Brist på yta är en av anledningarna till att delade kontorsrum 

väljs (Bodin Danielsson och Bodin 2008). 

Den trånga situationen i labhallen och de kringliggande lokalerna har lett till 

att ny utrustning inte får plats, att arbetsförhållanden ej främjas och att det 

uppstår en säkerhetsrisk. Detta stämmer inte med Arbetsmiljöverkets (AFS 

2009:2) föreskrifter som säger att en arbetslokal ska ha nog med plats för 

bland annat maskiner och betjäning och vara säkert tillgänglig. Det som 

behövs mest enligt intervjuerna är medelstora laborationslokaler. Enligt 

Nylander och Forshed (2011) är sådana rum varken för små eller för stora 

och kan vara flexibla nog att fungera för olika verksamheter. 
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7.2 Tillbyggnad av kontors- och laboratorielokaler  

Vid förslag av tillbyggnaden har det förutsatts att polisutbildningen och 

externa relationer ska lämna sina lokaler på plan 2 respektive plan 1, se 

Bilaga 3. Det finns inga beslut men det är sannolikt att det flyttar ut. De 

kontorsplatser som lämnas fria kan eventuellt tas över av de andra 

institutionerna som ej har deltagit i intervjuundersökningen, dvs. 

maskinteknik samt skog och träteknik. Tillbyggnadsförslaget är därmed 

baserat på tre institutioners behov. Prefekterna var nöjda med de befintliga 

lokalerna och dess funktion, vilket styrde planlösningen på tillbyggnaden. 

Storleksmässigt har de nya kontoren följt de befintliga kontorens storlek för 

att skapa en likvärdighet mellan det nya och gamla. Tillbyggnaden består av 

fyra våningar med en sammanlagd yta på ca 2700 m2 och byggnadsarean är 

ca 750 m2, se Figur 9, 10 och 11. 

 

Figur 9: Översiktlig karta där det streckade och mörkmarkerade är tillbyggnaden (E.H, A.P). 

Det skapades totalt ca 55 kontorsplatser i tillbyggnaden, dock kan antalet 

variera beroende på avdelningarnas personalfördelning. Det är tjugoåtta 

platser åt byggd miljö och energiteknik, tio platser åt design och sjutton åt 

byggteknik. Antalet utgår ifrån omplaceringar och inom en treårsperiod. De 

nya kontorsplatserna följer teorins definitioner av varje kontorstyp t.ex. 

enligt teorin är ett cellkontor ämnat för en person. 
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Figur 10: Tillbyggnaden med hus M  (E.H, A.P). 

På plan 0 finns bland annat en lärosal och laborationslokaler. 

Undervisningslokaler finns på plan 1 samt kontor för institutionen för byggd 

miljö och energiteknik. Det finns flera kontorsplatser på plan 2 för samma 

institution och för institutionen för design. På plan 3 finns kontorslokaler för 

institutionen för byggteknik. Eftersom byggnaden har fler våningsplan än 

två skulle den vara brandklass Br1 enligt Boverket och därmed vara tätande 

och isolerande i 60 minuter mot brand och gaser. Laborations- och 

kontorslokalerna anses vara verksamhetsklass 1 och övriga lokaler t.ex. 

lärosalar som verksamhetsklass 2.  

 

 

 

Figur 11: Tillbyggnadens fasad mot söder (övre) och fasad mot norr (nedre) (E.H, A.P). 

7.2.1 Utvändig gestaltning 

Den utvändiga gestaltningen är inspirerad av den befintliga byggnaden när 

det gäller form, stil och färg, se Figur 12. Tillbyggnaden har projekterats för 

att vara en naturlig del av hus M och för att förstärka huset som en enhet. 

Den gråa fasaden är av liggande träpanel och med inslag av faluröd färg för 

att bryta upp och koppla det till hus M. För fasader och sektioner, se Bilaga 

5 och 6. För fler visualiseringsbilder se Bilaga 7. 
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Figur 12: Tillbyggnadens östra sida M (E.H, A.P).  

En gård som sträcker sig upp till plan 3 har skapats med liknande 

utformning som det två befintliga gårdarna, se Figur 13. Dess funktion är att 

släppa in ljus till våningarna och för att stärka arkitektoniska kvalitèer. 

Ekplankor har använts som jalusier för att skydda mot direkt solljus. Detta 

för att undvika för höga temperaturer och bländning som har en negativ 

påverkan på människan (Barrett et al. 2013).  

 

Figur 13: Tillbyggnadens gård med kontorslokaler till höger (E.H, A.P). 
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7.2.2 Allmänt om planlösning 

Där tillbyggnaden möter hus M omvandlades ett trapphus till en rak trappa 

för att skapa en förbindelsegång mellan tillbyggnaden och huset, se Figur 

14. Den är anpassad för rullstolsbundna personer enligt Boverkets (BFS 

2011:6) krav på en fri bredd på minst 1,30 m. Ett nytt trapphus har skapats 

för få en utrymningsväg till det fria enligt Boverkets brandregler. Trapporna 

kan nås från varje våning, dvs. plan 0 till plan 3, och i närheten av dem finns 

hissar för att underlätta kommunikationen och skapa möjligheter för 

funktionshindrade att nå varje plan.  Se Bilaga 3 för översiktliga planer. 

  

Figur 14: Plan 1 översiktlig (E.H, A.P). 

Förbindelsegången utmynnar i en korridor med samma form och funktion 

som i den befintliga byggnaden. Den finns på alla plan och knyter ihop 

tillbyggnaden med det befintliga huset. Korridoren förlänger rörelsen och 

ger samma hastighet. Detta för att skapa en naturlig fortsättning med samma 

flöde och inte bryta rörelsemönstret. Utrymmet i korridoren är tillräckligt 

brett för rullstolsbundna personer enligt Boverkets (BFS 2011:6 s.17) krav 

på tillgänglighet och användbarhet. Dess funktion är bland annat att vara en 

utrymningsväg och erbjuda ett gemensamt utrymme med bord och stolar. 

Det är enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2) lämpligt om t.ex. pausrum och 

toaletter finns i närheten av arbetslokalerna.  
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7.2.3 Plan 0 

Plan 0 är en suterrängvåning till befintliga byggnaden, se Figur 15. Gården 

når hit för att leda ljuset till våningen och den nyskapade korridoren. 

Kommunikationen ska främst ske via plan 0 på tillbyggnaden, för att minska 

på trafiken genom nuvarande labhall som idag är överbelastad.  

Laborationsverksamheten har fått ca 245 m2 yta. Inom denna yta finns två 

laborationslokaler, Lab I och Lab II, samt förrådsutrymmen. Rumshöjden 

följer det befintliga medelstora lokalerna, vilket klarar Arbetsmiljöverkets 

(AFS 2009:2) krav på minst 2,7 m för en allmän arbetslokal. 

 

Figur 15: Plan 0 (E.H, A.P). 

Den medelstora laborationslokalen (Lab I) har en yta likt det tidigare 

betonglaboratoriet (idag materialverkstad), vilket var det mest rimliga att 

expandera med enligt intervjuerna. Lokalen kan användas inom dynamik 

eller vibrations- och ljudmätningar av lätta konstruktioner.  
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En mindre laborationslokal (Lab II) har lagts till för att ge möjligheten till att 

bland annat flytta utrustning dit. Förbindelse mellan Lab I och 

materialverkstad skapades för att underlätta kommunikationen mot 

tillbyggnaden. Det finns dessutom plats för eventuella klimatcontainrar på 

baksidan av tillbyggnaden. 

Det uppvärmda förrådet är 66,5 m2 stort med plats för t.ex. utrustning inom 

vibrationsmätning och optisk mätning. Detta för att minska på antalet 

mindre förråd och göra det lättare för användning av handtruck. 

Hydraulpumpen omplacerades i ett eget rum på ca 22 m2 utanför 

laborationslokalerna där rummet för gasbehållare idag finns, vilket 

motsvarar den önskade ytan. Utrymmet för gasbehållare placeras längre bort 

från byggnaden vid gatan istället. Detta mest på grund av brandsäkerhetsskäl 

för de nya kontorslokalerna. 

På detta plan finns ytterligare toaletter som ska främst användas av personer 

på plan 0 och 1. Enligt prefekten på byggteknik skulle det behövas bland 

annat fler lärosalar och därmed skapades det en lärosal med nära förbindelse 

till laborationsverksamheten. Diverse driftutrymmen finns längst ut i hörnet 

bredvid trapphuset. En nödutgång (Nödutgång I) har skapats för att behålla 

hus M:s ursprungliga funktion och krav på utrymningsväg.  

7.2.4 Plan 1 

Enligt Kenell (2017) finns behov av lärosalar samtidigt som antalet 

studenter och masterutbildningar kommer att öka enligt Hallmer (2017). Det 

ansågs då vara mest lämpligt att fortsätta med lärosalar på detta plan, se 

Figur 16. Därför utformades två lärosalar samt en mindre datorsal. 

Utformningen utgår ifrån de befintliga salarna i hus M och är tillräckligt 

flexibla och generella att de både kan vara lärosal eller datorsal. De har även 

samma typ av utrymningsdörrar mot korridoren.  

Vidare på plan 1 knyter korridoren ihop kontorsplatser åt institutionen för 

byggd miljö och energiteknik. Här är två grupprum placerade med utsikt mot 

gården. Kontorsplatserna placerades avskilt från resten av plan 1 för att 

skapa två distinkta delar, där ena sidan med lärosalarna är öppen och den 

andra sidan med kontorsplatser är omsluten. Detta för att ha tydliga gränser 

mellan läromiljö och kontorsmiljö då de har olika arbetsuppgifter. Öppna 

utrymmen har högre bullernivå och gör det svårare att utföra 

koncentrationskrävande uppgifter enligt Parkin et al. (2011). 

Cellkontor skapades med hänsyn till arbetsuppgifterna som kräver större 

avskildhet. Det skapades tretton till sexton kontorsplatser beroende på 

fördelningen. Resterande platser för institutionen finns på plan 2. Utöver 

cellkontoren finns tre större rum vilka kan användas som delade kontorsrum 

eller som ett större cellkontor. Dessa rum är tillräckligt generella för att de 
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skall kunna användas som något annat vid varierad personalstyrka och på 

detta sätt skapa en flexibilitet i avdelningen, vilket leder till ett långsiktigt 

användande enligt Nylander och Forshed (2011). Planlösningen är utformad 

med en allmän tillgänglighet enligt Arbetsmiljöverkets (AFS 2009:2) 

direktiv med bland annat breda passager och dörrar. 

 

Figur 16: Plan 1 (E.H, A.P). 

7.2.5 Plan 2 

På institutionen för design har varje årskurs sitt eget klassrum och här har 

klassrummet för årskurs ett (Klassrum 1) flyttats ut till tillbyggnaden och 

ersatts med kontor, grupprum, kopieringsrum och förråd, se Figur 17. Detta 

för att samla avdelningen, utöka antalet kontor samt för att öppna upp 

kommunikationsutrymmena. Kopiatorn står i ett eget rum istället för att stå 

mitt i en korridor, vilket underlättar förflyttning och eventuell utrymning. Ett 

ytterligare förrådsrum skapades för att komplettera det nuvarande fulla 

förrådet. På plan 2 finns många öppningar för att få rundgång, vilket enligt 

Nylander och Forshed (2011) ger en känsla av rymd och samverkan. 

En del av personalen har omfördelats i det nya förslaget och har placerats i 

de nya kontoren. Det för att lösa överbelastningen av kontoren där fler 

personer än vad som är lämpligt sitter i samma rum, vilket gör att 

funktionaliteten är dålig. När det är många personer som delar ett rum, har 

forskning från Parkin et al. (2011) bekräftat att det blir svårare att utföra 

koncentrationskrävande och kreativa uppgifter.  
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Figur 17: Plan 2 (E.H, A.P). 

Prefekten på institutionen för design är positiv till andra typer av kontor som 

t.ex. öppet kontorslandskap men påpekade att cellkontor skulle föredras av 

de andra på avdelningen. Cellkontor skapades för två programansvariga som 

idag sitter i cellkontor där sammanlagt två personer arbetar. Det skapades 

även ett delat kontorsrum för tre personer och det gjordes bland annat för att 

spara plats, vilket är något som Bodin Danielsson och Bodin (2008) menar 

är en av de främsta anledningarna vid val av denna typ. De personer som 

omfördelas sitter redan i denna kontorstyp och därför var det även lämpligt 

att fortsätta på samma sätt. Hänsyn togs även till de sociala aspekterna med 

delade kontorsrum, då anställda inom denna typ är mest nöjda med den 

delen enligt Bodin Danielsson (2010). Bredvid det delade kontoret har ett 

grupprum skapats, vilket var efterfrågat.  

Som tidigare nämnts var prefekten intresserad till ett öppet kontorslandskap 

och det infriades när möjligheten uppkom. Därför skapades ett litet öppet 

kontorslandskap för fem personer. Enligt teorin är ett medelstort öppet 

landskap det sämsta alternativet och risken finns att de anställda upplever 

fler distraktioner och koncentrationssvårigheter. Detta minimeras genom att 

storleken på landskapet är litet. Det öppna kontorslandskapet ligger i ett 

utrymme som är inglasad och utskjutande. Utrymmet ger mycket tillgång till 

dagsljus med utsikt och bra översikt över kontorslandskapet, vilket är enligt 

Toivanen (2011) egenskaper som de efterfrågade hörnplatserna erbjuder. 

Till öppna kontorslandskap brukar det finnas samtalsrum och mötesrum, 

men i detta fall kan det nya grupprummet användas för sådana syften. 
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Enligt prefekten skall alla årskurser ha 20 elever men i dagsläge är det upp 

till 25 elever som sitter i ett klassrum. Med hänsyn till detta har det skapats 

ett större klassrum (Klassrum 1) för årskurs ett jämfört med de övriga 

årskursernas rum. Klassrummet har som nämnts innan flyttats längst ut i 

tillbyggnaden, för att skapa ett gemensamt utrymme mellan kontorslokalerna 

och klassrummet. Närheten till studenterna är mycket viktig enligt prefekten 

och därför skapades en gemensam yta med mjuka möbler för både lärare och 

studenter. Att ha mötesplatser beskriver Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2) 

som något positivt, detta för att uppmuntra till kommunikation och främja de 

sociala aspekterna. Korridoren har utrymme för möten och aktiviteter med 

bord och sittplatser. Placering av toaletter nära klassrummet valdes med 

hänsyn på antalet studenter och för att det befintliga inte anses räcka till.  

En viktig del i utformandet är att fortfarande kunna skilja mellan anställda 

och studenter. Genom att ha alla kontor på ena sidan och klassrummet på 

andra sidan ökar flexibiliteten om en annan institution eller verksamhet 

skulle ta över. De kanske vill ha en tydlig skillnad mellan anställda och 

lärare och då finns den möjligheten kvar. Det gemensamma utrymmet kan 

användas bara av studenterna om det önskas. Genom att ha ett öppet 

kontorslandskap kan utrymmet vid behov fortfarande användas som något 

annat utan att behöva bygga om. Detta är meningen med denna kontorstyp 

enligt Bodin och Bodin Danielsson (2008). Hela avdelningen kan uppleva 

både öppenhet och omslutenhet med detta förslag, något som Nylander och 

Forshed (2011) ser som en god arkitektonisk kvalité. 

På plan 2 finns även en avdelning med tolv kontorsplatser för institutionen 

byggd miljö och energiteknik som också har platser på plan 1. Planlösningen 

följer samma princip som på plan 1, men skillnaden är att ett pausrum finns 

istället för två delade kontorsrum. Tillsammans med plan 1 bildar de två 

avdelningarna ett samlat utrymme med 28 kontorsplatser för institutionen. 

7.2.6 Plan 3 

På plan 3 är tillbyggnaden avsedd för institutionen för byggteknik. Behovet 

var tio stycken inom en treårsperiod men med hänsyn till omplaceringar har 

det utökats med sjutton platser för institutionen, se Figur 18. Detta för att 

samla hela institutionen och flytta upp de fem som sitter på plan 1 i hus M. I 

den befintliga byggnaden ersattes ett delat kontorsrum med kopieringsrum 

och förråd, vilket ledde till att ytterligare två platser kom till i tillbyggnaden 

för att kompensera för det rummet. 

Det blev en blandning mellan delade kontorsrum och cellkontor. Meningen 

är att doktorander och de från plan 1 ska sitta i de delade rummen medan de 

övriga ska sitta i cellkontoren. De fem personerna som sitter på plan 1 fick 

delade kontorsrum för att övergången från ett mellanstort öppet 

kontorslandskap är mindre stor. 
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Ett mindre grupprum valdes istället för ett konferensrum för att spara 

utrymme. Toaletter placerades vid den fönsterlösa sidan mot trappan, där 

tillgången på ljus är ej lika viktig. Enligt de tillfrågade finns det behov av ett 

utrymme för böcker. Det har därmed skapats en inglasad och utskjutande 

samlingsplats för böcker. Här finns även bord och stolar där man kan sitta 

och läsa med en utsikt över Teleborgs slott. Plan 3 avslutas med ett fönster 

längst ut i korridoren för att få hög axialitet. Se Bilaga 4 för planritningar. 

 Figur 18: Plan 3 (E.H, A.P). 
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8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Ett byggprojekt brukar styras av behovet och för att få fram ritningar och 

förslag på framtida projekt är det främst förstudien som styr. 

Behovsundersökningen, teorin och utformarnas egna kunskaper är 

parametrarna som har påverkat förslaget. En utvärdering gjordes för att 

bestämma hur mycket vikt som har lagts vid varje parameter för att uppnå 

bra resultat för tillbyggnaden som en helhet. Behovsundersökningen var den 

avgörande parametern och påverkade utformningen av förslaget mest. Om 

en av parametrarna skulle utlämnas eller vara felaktigt, då skulle förslaget 

varit mycket annorlunda, som t.ex. antal platser, utseende och funktion. 

Resultatet från undersökningen om institutionernas nuläge och behov har en 

stor validitet, då de tillfrågade prefekterna har kännedom inom området. 

Prefekternas svar angående framtida behov och antalet nyanställningar för 

treårsperioden har kanske låg validitet, för att det ligger längre fram i tiden 

och kan då vara uppskattningar och mindre säkra. Det påverkar resultatet 

från intervjuerna till viss grad. Eventuella avgångar på institutionerna som 

t.ex. pensionerade har inte tagits hänsyn till i denna undersökning. 

För att få svar på dagens och framtida behov, ställdes frågor som t.ex. vilka 

projekt som drivs på institutionerna, vilka typ av tjänster som finns och 

deras rollfördelning (hierarkin), se Bilaga 2. Meningen var att skapa en 

överblick på husets och personalens situation för att kunna utforma en 

tillbyggnad som kan möta behoven. Det som var bra med detta är att det gav 

en bakgrund och förståelse, vilket underlättade vid utformningen av 

förslaget. Negativa aspekter var att det blev en stor mängd information och i 

vissa fall för omfattande. Det var svårt att bearbeta, dvs. skilja på viktig och 

mindre viktig information, och resultatet från intervjuerna tog därmed längre 

tid att sammanställa. Vid muntliga intervjuer följdes intervjustrukturen till 

viss grad och det ställdes många följdfrågor. Det ledde till att samtalen blev 

mer fria och med det kan en del av informationen tappats. 

Intervjufrågorna skickades i förväg men tidsintervallerna var korta mellan 

utsändningen och intervjutillfället. Det kan ha påverkat svaren, då 

personerna skulle kunna svarat mer utförligt på frågorna om de skickades 

med större tidsintervall. En del frågor besvarades inte för att de missade den 

intervjuades ansvarsområde, dock hänvisades författarna till ansvarig person 

som kunde svara på frågorna. Samtidigt var vissa frågor för långa och 

omfattande. Det blev mycket information i en fråga för den intervjuade och 

ledde förmodligen till förvirring och därmed mindre tydliga svar. 
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Angående lokalbehov och tillväxt var prefekterna och de övriga cheferna, de 

rätta personerna att intervjua. När det gäller t.ex. arbetsmiljön, kontoret eller 

kontorstyp skulle andra yrkesroller som också nyttjar kontoret intervjuats 

som t.ex. doktorander. Det visade sig att alla tillfrågade förutom en satt i ett 

cellkontor, vilket kan ha påverkat svaren med en preferens mot cellkontor. 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet från intervjuerna ansågs vara rimligt, då de tillfrågade avstod ifrån 

överdrivna funktioner och krav som t.ex. hur stora kontor som helst. Behov 

och önskemål var realistiska, vilket gör förslaget verklighetsförankrat. Det 

var konventionella kontorstyper som t.ex. cellkontor och delade kontorsrum. 

Grupprum, gemensamma ytor och samlingsplatser var logiska och 

förståeliga val med tanke på den akademiska arbetsmiljön.   

Det som saknas från intervjuresultatet är svaren från de två institutionerna 

som inte deltog i undersökningen. En av orsakerna till att de inte deltog kan 

vara överbelastning med t.ex. andra examensarbeten och åtaganden. De två 

institutionernas behov kommer att kunna fyllas genom att de får tillgång till 

de kontorsplatser som polisutbildningen samt externa relationer lämnar.  

Även om polisutbildningen och externa relationer inte flyttar ut ur sina 

kontorslokaler, finns det möjligheter att möta behoven för de institutioner 

som ej deltog. Det går att förlänga tillbyggnaden åt öster eller lägga till en 

fjärde våning över kontorslokalerna för byggd miljö och energiteknik.  

Enligt undersökningen var cellkontor den mest önskade kontorstypen. 

Förklaringen kan vara att FTK är den största hyresgästen i hus M. Inom den 

tekniska sektorn används cellkontor mest. Även om den bästa lösningen för 

de tekniska institutionerna är cellkontor har utformarna skapat en del delade 

kontorslandskap. Det för att skapa mer flexibel planlösning som kan klara av 

en varierad personalstyrka och samtidigt bryta upp planlösningens mönster. 

Hade tillbyggnaden bara bestått av cellkontor, hade det snarare varit en 

begränsning då cellkontor är det minst flexibla av alla kontorstyper. Det 

hade inte varit optimalt att placera t.ex. tre personer i ett cellkontor vid en 

eventuell stark utökning. Det hade bara lett till ökad trångboddhet. 

De teoretiska utgångspunkterna och behovet av kontorslokaler har gjort att 

laborationslokalerna fått mindre uppmärksamhet. Det betyder inte att de 

föreslagna lokalerna för denna verksamhet är sämre, snarare att större fokus 

låg på kontor då resultatet från undersökningen tydde på det. 

En av anledningarna till att många allmänna ytor finns i tillbyggnaden, är för 

att det ökar chansen till spontana möten och samtidigt skapar ytor för 

studenter att kunna studera. Tanken bakom det är att trivsel och samhörighet 

skall uppmuntras. Dessa ytor hade kunnat minskas men då skulle 

tillbyggnaden varit mindre livfull och kännas mer tom.  
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Vissa yrkesroller kräver större kontor för att t.ex. kunna ta emot större antal 

besökare. Även om det finns grupprum på alla våningsplan är det bra att 

chefen har stort kontor för att kunna ta emot oplanerade/spontana möten.  

Genom att ha en liknande form som hus M har det medfört att vissa 

begränsningar har uppstått. Tillbyggnadens östra del, där bioenergi har sina 

kontor, har påverkat formen av de underliggande laborationslokalerna. Detta 

innebär att laborationslokalerna har en viss begränsning. Det hade kunnat 

byggts ut mer på platsen som finns bakom kontorslokalerna. Formen hade 

då förändrats och tillbyggnaden hade troligen blivit mindre ihophängande 

med hus M. I detta fall prioriterades formen.  
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9 Slutsatser 

Resultatet från detta arbete visar att det finns ett behov på allt fler lokaler i 

Hus M. Vare sig det är kontorslokaler, laborationslokaler, 

undervisningslokaler eller övriga, säger resultatet att det behövs för att 

fortsätta med samma verksamhet men även för att möjliggöra att gå framåt 

och inte stagnera. För att klara detta var det viktigt att ta fram ett förslag på 

en tillbyggnad som ser till att Linnéuniversitetet kan växa. 

Undersökningen visade att personalen var nöjda med de lokaler och 

funktioner som erbjuds i hus M. Problemet är att det är platsbrist och trångt, 

vilket gör att arbetsmiljön har blivit sämre. För att lösa detta problem var det 

naturligt att fortsätta på samma spår och presentera en tillbyggnad med 

samma funktioner som i hus M men som utseendemässigt tillhör byggnaden. 

Tillbyggnaden är förlängning av de bra egenskaper som ett av Sveriges 

största trähus har men ser även till att tillföra något nytt och spännande. 

Cellkontor var det mest önskade kontorstypen och medelstora 

laborationslokaler var det mest användbara enligt undersökningen. Med 

denna utgångspunkt skapades en tillbyggnad som innehåller det ovan 

nämnda önskemålen men som inte enbart består av det. Det är blandning av 

olika kontorstyper och funktioner för att ge själva tillbyggnaden en 

flexibilitet som kan klara av en varierad personalstyrka och som kan växa i 

takt med universitetet. Tillbyggnaden är en sammanvägning av de 

tillfrågades åsikter, teorin och utformarnas egna kunskaper. Behoven finns 

för attraktiva och kreativa kunskapsmiljöer, det gäller bara att uppfylla dem. 
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Bilaga 1: sid1: (4) 
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Bilaga 1: Planritningar hus M 

Plan 0 del 1(Växjö kommun 2017) 

 

Plan 0 del 2 (Växjö kommun 2017) 
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Plan 1 del 1 (Växjö kommun 2017) 

 

Plan 1 del 2 (Växjö kommun 2017) 
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 Hodzic, Plesec 

Plan 2 del 1 (Växjö kommun 2017) 

 

Plan 2 del 2 (Växjö kommun 2017) 
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Plan 3 del 1 (Växjö kommun 2017) 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Kontor 

Hur många anställda finns det på avdelningen? 

Beskriv nuläget angående kontor.  

Vilka nyttjar kontoren? 

I vilken grad används kontoren? 

Hur fungerar rörelsemönstret mellan ytorna? 

Vad är bra/dåligt med det befintliga kontoret? 

Vilken typ av kontorsrum sitter ni i? (Öppet kontorslandskap, cellkontor, 

delat kontorsrum eller annat). 

Vilket typ av kontorsrum föredrar ni mest? 

• Öppet kontorslandskap 

• Cellkontor 

• Delat kontorsrum  

• Flexibelt kontorsum 

Hur många kontorsrum behöver ni idag och om 2-3år? 

Gör en bedömning av personalantal och vilka yrkeskategorier som kommer 

att nyttja de nya kontorsrummen. 

Är det något rum som ni tycker saknas? 

Övrigt? 
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Lokaler 

Beskriv nuläget.   

• Vilken verksamhet bedrivs idag? 

• Hur ser lokalerna ut och hur betjänar de verksamheten?  

• Vad är bra/dåligt med de befintliga lokalerna? 

Hur ser framtiden ut angående elever? 

Vilka behov är långsiktiga, vad är grundvolymen? 

Vilka behov är kortsiktiga? 

Hur många lokaler behöver ni? 

Vad är det för typ av verksamhet som ska bedrivas i de olika lokalerna?  

Beskriv vilken typ av funktioner, innehåll och utrymmen som verksamheten 

kommer att behöva. Specificera för varje lokal. 

Krävs speciella installationer, inredning eller utrustning för vissa funktioner? 

Hur ser sambanden ut mellan funktionerna, hur påverkar funktioner 

arbetsmiljön (vilka funktioner bör ligga i anslutning till varandra t ex)? 

Gör en bedömning av personalantal och vilka yrkeskategorier som kommer 

att nyttja lokalen. 

Kommer lokalen att besökas av allmänheten som ställer krav på 

tillgänglighet? 

Vad är den förväntade nyttan av de nya lokalerna? 

Vad blir konsekvenserna och vilka problem står ni inför 

• om inget görs 

• vid en verksamhetslösning 

• vid en långsiktig lokallösning 

• vid en kortsiktig/flexibel lokallösning 

Övrigt? 
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Intervju: Patrik Hjelm /Fastighetschef (Videum) 

Vilka arbetsuppgifter har du som fastighetschef? 

Med vilka avdelningar samarbetar du mest med, interna som externa? 

Hur ser ert samarbete med Linnèniversitetet ut? I vilken form samarbetar ni?  

Om Linnèuniversitetet kommer till er med ett behov, vad och hur gör 

Videum?  

• Vem är beställaren i detta fall? 

• Om Videum är beställare, hur går det vidare? Hur går ni fram med 

projektet? 

Finns det någon ansökan som du vet om från LNU-sidan angående 

lokalbehovet på området Kv-Professorn (M-huset)? 

• Om ja, vilka? 

Finns det några planeringar/undersökningar/idéer från er sida av eventuella 

tillbyggnader angående Kv-Professorn speciellt M-huset? 

• Om Ja, vilka? 

• Om nej, varför inte? 

Har M-huset skapats med en eventuell tillbyggnad i baktanken? 

Vilken lösning är mer logisk för er i vårt fall: 

• tillbyggnad         

• omplacering av personalen      

• tredje variant 

Hur ser framtiden ut för er angående tillväxten på Linneuniversitetet? 

Vilka mål har ni tillsammans med Linnéuniversitetet? 

Övriga råd angående vårt projekt? Vad ska man fokusera på? 
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Intervju: Jessica Kenell /Sektionschef (Linnéuniversitetet) 

Hur ser framtiden ut angående tillväxten på Linneuniversitetet?  

• I vilken form är det tillväxt t.ex. distans, platsberoende eller 

forskning? Hur märker ni detta? 

• Finns det data angående detta? 

• Hur stor del påverkar det nyanställningar? 

• Hur ser det ut för fakulteten för teknik?   

Finns det någon ansökan som du vet om angående lokalbehovet på området 

Kv-Professorn (M-huset)? 

• Om ja, vilka? 

Hur ser lokalanvändningen ut på M-huset? 

Finns det några planeringar/undersökningar/idéer från er sida av eventuella 

tillbyggnader angående Kv-Professorn speciellt M-huset? 

• Om Ja, vilka? 

• Om nej, varför inte? 

Vilka analyser/behovsundersökningar gör ni vid ny- och ombyggnation?  

• Hur gör ni dessa analyser/undersökningar? 

• Vad ska man tänka på för att få en bra undersökning? 

• Hur tar ni reda på ytor? 

• Vilka handlingar/underlag lämnar ni till t.ex. Videum för att gå 

vidare? 

Vilka mål har Linnéuniversitetet? Kommer man satsa mer på forskning och 

specialisera sig mer? 
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Intervju: Håkan Hallmer/Kanslichef Fakulteten för teknik 

(Linnéuniversitetet) 

Hur ser framtiden ut för Linneuniversitetet, kan ni redovisa tillväxt, 

elevprognoser, politisk tagna beslut och konsekvenser av detta? 

• I vilken form är det tillväxt t.ex. distans, platsberoende, master eller 

forskning? Hur märker ni detta? 

• Hur stor del påverkar det nyanställningar? 

• Hur ser det ut angående tillväxten och elevprognoser för fakulteten 

för teknik och finns det data?   

Beskriv nuläget angående lokalbehovet på M-huset (Kv Professorn)? 

• Vad för typ av lokaler och hur mycket? 

Vilka mål har Linnéuniversitetet speciellt fakulteten för teknik? Kommer 

man satsa mer på forskning och specialisera sig mer? 
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Bilaga 3: Översiktliga planritningar  

 
Plan0 (E.H, A.P) 

 

 Plan 1 (E.H, A.P) 
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 Plan 2 (E.H, A.P) 

 

 

 Plan 3 (E.H, A.P) 
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Bilaga 4: Planritningar  

Plan 0 (E.H, A.P) 

Plan 1 (E.H, A.P) 
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Plan 2 (E.H, A.P)  

Plan 3 (E.H, A.P) 
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Bilaga 5: Fasader  

Fasad mot söder (övre) och fasad mot öster (nedre) (E.H, A.P)  

   

Fasad mot norr (övre) och fasad mot väster (nedre) (E.H,A.P)
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Bilaga 6: Sektioner 

Sektion 1 och 2 (E.H, A.P) 
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Bilaga 7: Visualisersingsbilder 

 

Tillbyggnaden med hus M i bakgrunden (E.H, A.P) 

 

 

Tillbyggnaden åt höger med laborationslokaler på botten och kontorslokaler över (E.H, A.P) 
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Västra sidan av hus M med tillbyggnaden i bakgrunden (E.H, A.P) 

 

 

Vy från klassrum 2 mot tillbyggnaden (E.H, A.P) 
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Östra sidan av tillbyggnaden (E.H, A.P) 

 

 

Tillbyggnaden med Teleborgs slott i bakgrunden (E.H, A.P) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 

 

 


