KI Campus,
Befintligt campus som förtätas och där biltrafiken i
området avses minimeras genom uppförande av nya P‐
hus.
En jämförande studie före och efter förtätning och
minskad biltrafik ‐ Ger det nya kvaliteter.
Utgångsmaterial utgörs av en studie av nuläget som
genomfördes av Erik Skärbäck på uppdrag av
Akademiska Hus 2012 och redovisas i rapporten
”Grönska för kunskapande” tillsammans med
enkätstudien hösten 2014.
Under Fas 2 görs en studie av förbättringsförslag och
dess förväntade effekter.

Frescati,
Befintligt campus med stor andel grönyta.
Akademiska Hus utvecklingsplaner för campus har en struktur
som påminner om rubrikerna i Breeam Communities. Vid betatest
av Breeam Communities inom ramen för SGBC projekt
Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, HCS framkom behov av
kvalitativa kompletteringar i enlighet med de 8 karaktärerna.
Detta kommer att fångas upp i den pågående utvecklingen av ett
svenskt system för certifiering av stadsdelar.
Under Fas 2 studeras hur de 8 karaktärerna kan användas som
underlag för prioritering och utveckling av den befintliga
utemiljön i arbetet med framtagande av utvecklingsplan för
campus.

Albano,
Pågående utveckling av ett helt nytt Campus baserad på
socialekologisk teoribildning samt klimatneutralt byggande.
Under Fas 2 studeras huruvida teoribildningen kring 8 karaktärer i
utemiljön samspelar/förstärker eller motverkar socialekologisk
stadsbyggnad.

Skanska

Trollhättorna

Trollhättorna: (kontor, utbildning, parkering & bostäder,
centrumverksamheter)

Trollhättan 6 , Anckargripsgatan kommer fram till vänster

Trollhättan 4,

Bassängatan,

Trollhättan 7

Niagara till höger

Kristianstad kommun
Cykelstråket Järnvägsstationen ‐ Högskolan

Analys av alla åtta karaktärerna idag utmed cykelvägen
Kristianstad jvgstn och högskolan,
Utvecklingsområde för industri ges 8 karaktärer samordnat med högskolan
En campusplanering startar våren 2014 för Kristianstad
högskola i samarbete mellan Akademiska Hus
(Fastighetsägare), Kristianstad högskola och Kristianstad
kommun.
Ett utvecklingsområde för industri angränsar högskolan.
Samarbeten mellan högskolan och lokalt näringsliv finns
redan och utvecklas vidare. Campusplaneringen syftar till att
utveckla högskolans faciliteter för lärande.
Vinnova‐projektet syftar till att addera utveckling av de åtta
karaktärerna för välbefinnande, trivsel och avstressning och
stimulans på Kristianstad högskola med omkringliggande
industriområde, och utmed cykelvägar till området.

Brukarundersökning:
 Enkät till personal och studenter vid
högskolan
 Intervjuer på plats under en dag
Förslag till åtgärder:
•Orientering

•Sammanbindande stråk
•Stärka karaktärerna
•Utveckla nya karaktärer
•Stadsutveckling längs stråket

Hemsö
2

Hemsö förvaltar och utvecklar 9000 M utemiljö i St. Larsparken Lund, med byggnadsbestånd huvudsakligen främst
inom vård‐ och skolmiljöer samt kontor och service med anknytning till verksamheterna.
1) ett projekt ”Grenverket” håller på att färdigställas där kravställande och upphandling skett och skall fortsatt
ske med utgångspunkt från de åtta karaktärerna. Hittills är kontrakterat vårdboende (Attendo), Engelska
skolan och Storseglet, en restaurang för områdets skolor. Grenverket hade tidigare bara en hyresgäst.
Byggnaden är stor och där skall in fler hyresgäster framöver. Inom projektet utvecklas och testas
karaktärerna i drifttagandet av anläggningarna efterhand som hyresgästerna bygger upp sina verksamheter.
Vårdboende

Grenverket
Engelska skolan mot söder
Vårdboendet som flyttar in under 2015 är ett konceptboende inom konceptet kultur och nöje med inslag av
trädgård. Visionen under projektet är att grönskans olika karaktärer skall prägla såväl byggnadens ute‐ som
innemiljö. Verksamhetsstarten skall bedrivas av Attendo som är ett av Nordens ledande vård‐ och omsorgsföretag
och har verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till funktionshindrade samt individ och familjeomsorg.”

2) Fler stora om‐ och nybyggnadsprojekt står på tur inom St. Larsparken för Hemsö. I dessa skall analys,
kravställande, projektering och upphandling vidareutvecklas med de erfarenheter som idrifttagandet av
projekt Grenverket ger.
Hemsö vill bidra till att bolagets hyresgäster får bästa tänkbara förutsättningar för att bedriva ett effektivt arbete och
att de verkar i en miljö som reducerar tex sjukskrivningar och stimulerar lärande mm. Hemsö vill också bidra till
utformningen i valda miljöcertifieringssystem avseende kravställningsbilden då detta är något som vi hoppas ska
kunna värderas ur ett fastighetsperspektiv och vara en mätbar parameter i investeringskalkyler och/eller
förvaltningsbudgetar i framtiden.

AMF Fastigheter
Urban Escape Stockholm – Rooftop
Klart: 2017‐2019
Storlek: ca 2500 kvm utomhusytor samt ca 1000 kvm inomhusytor som takterrass ovanpå citygallerian.
Funktioner: kulturyta, träning, avkoppling, möten, restaurang, bar, trädgård, urban odling.
Vilka: Öppet för allmänheten samt hyresgästerna inom Urban Escape Stockholm.
http://www.mynewsdesk.com/se/amf/pressreleases/amf‐fastigheter‐tar‐staden‐upp‐paa‐taken‐stockholms‐nya‐
takmiljoe‐rooftop‐bjuder‐paa‐kultur‐haelsa‐restaurang‐cafeliv‐1159801

Utsikt från taken

MKB
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Vård och omsorg, äldreboende, trivselträdgårdar
Förskola
Trivselträdgård för personal i kommersiella lokaler
Trivselträdgård för hemtjänstpersonal
Trivselträdgård för primärvårdpersonal

Varvsstaden AB

Varvsstaden AB äger gamla Kockumsområdet och skall utveckla det som komplett stadsdel. Området
avgränsas av den stora gatan på bilden i norr och väster, samt Inre Varvshamnen i söder oh Öster.
Östra delen av området mot kajkanterna är av
särskilt intresse för att ge hela det inre
vattenrummet en harmonisk helhet för staden och
de angränsande fastigheterna varav ytterligare fem
fastighetsägare och nyttjare utmed östra och södra
kajen är parter i detta Vinnova‐projekt.
Vinnovaprojektet syftar till att ta fram en strategi för
integrering av de åtta karaktärerna i stadsbyggandet.
Särskilt fokus för detta är varvsstadens östra del i
mötet med vattenrummet.
Frågeställning: Att med gemensamma diskussioner, och i partnerskap med Malmö kommun, planera för att mark‐
och vattenytorna angränsande till fastigheterna tillgodoser behovet av avstressande utemiljöer för arbetsplatserna
såväl som för Malmös befolkning och besökare utifrån.

Flera tillsammans ‐ idétävling
Inre Varvshamnen/Universitetsholmen
Lämpligt område att genom idétävling utveckla design och samspel mellan karaktärer för ett större område som
involverar flera av parterna. Tävlingen kan avgränsas på olika sätt, t ex endast Inre varvshamnen, eller
universitetsholmen eller båda tillsammans. Totalt berörs sex fastighetsägare/hyresgästföretag. Med dessa i
gemensam jury tillsammans med kommun och utomstående sakkunniga kommer tävlingen att bli en värdefull
prövning av hur den miljöpsykologiska forskningen kring karaktärer kan landa i spännande designapplikationer i
samspel mellan privata och allmänna intressen.
Berörda fastighetsägare är Varvsstaden AB, Skanska med Trollhättorna och Tivoli, Niagara där AH är fastighetsägare
och Malmö Högskola hyresgäst, Nereus där Vasakronan är fastighetsägare och bl a MH och Hemsö är hyresgäst,
Orkanen som ägs av en Stiftelse med MH som hyresgäst. Dessa har ännu inte tagit ställning till förslaget.

Frågeställning: Att med gemensamma diskussioner, och i partnerskap med Malmö kommun, planera för att mark‐
och vattenytorna angränsande till fastigheterna tillgodoser behovet av avstressande utemiljöer för arbetsplatserna
såväl som för Malmös befolkning och besökare utifrån.

