










2017-01-10  ES   Restorativ arbetsplats - poängberäkning för byggnad. 

Kvaliteter Poängberäkning för byggnad  
På fastigheten inom 50 m från byggnaden: 
Summan max 10 
Inom 50-150 m: Summan max 10/2 
Inom 150/300 m: Summan max 10/3 

Max-summor per karaktär: 
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1. Rofylld (Serene) 

• Lågt buller 
• sångfåglar1  
• sus i lövverket 
• Porlande vatten 
• Fritt från skräp 
• Ljus och rymlighet 
• Bilfritt 
• Ej mycket folk 

<5% kront.= 0 p 
5-20%    = 1 p 
20-50%  = 3 p 
50-100%= 4 p 
55+ dB  = 0p 
45-55 dB = 2p 
<45 dB = 5p 
Vatten = 1-2 
Lite folk =1-2 
Välskött  =1-2 

    

 Omräkning     
2.Natur vildhet (Wild/nature) 

• Naturligt vatten 
• Inga asfalterade vägar  
• Naturlig sten o block  
• gamla träd och buskar  
• snårighet 
• äng 
• ekorre 
• fönsterutsikt 
• Rum med vild känsla inne 

3-skiktad ”naturlig” veg. dominerar = 3p 
3-skiktad ”naturlig” veg. På viss del = 2p 
Stenblock eller hällmark mer än 3 m2 =3p 
Stenblock eller hällmark 1-3 m2 = 2p 
Träd st o >2 m = 1p/träd 
Framträdande naturligt vatten med 
strandzon = 1-5p 
Framträdande högväxande gräs = 1-3 p    
Grus eller sand = 1 p 

    

 Omräkning     
3.Artrik (Lush /species rich)  

• Träd 
• Buskar & blommor 
• grön vägg 
• Klängväxter 
• Fjärilar o nyttoinsekter1 
• Fönsterutsikt  
• Inneväxter 

 

4 arter träd eller fler = 4 p  (st o > 30)  
2-3 arter träd = 3 p 
>1 träd av samma art = 2p 
varierande buskarter >50 m2 = 3p  
varierande buskarter 20-50 m2 = 2p 
varierande buskarter 10-20 m2 = 1p 
Blommor eller långgräs >50 m2 = 3p   
Blommor el. långgräs 20-50 m2 = 2p 
Blommor el. långgräs 10-20 m2 = 1p 
Pergola med klängväxter 1p/10 m2 

grön vägg 1p/20 m2.    

    

 Omräkning     
4. Rymd  (Space)  

• Avkoppling utomhus 
• retreat rum inomhus 
• bilfritt 
• Vacker utsikt 
• ”Retreat” rum, som en 

annan värld  
 

Uterum el. skogspromenad avskärmad från 
antropogena intryck 
Stort (>1000 m2) = 5p 
Måttligt (400-1000 m2) = 4p 
Måttligt (200-400 m2) = 3p 
Litet (50-200 m2) = 2p 
Vacker utsikt = 1-3p 
Fritt från skyltar och signaler = 1-3p 
 

    

 Omräkning     
 Summa 1-4, transport till sid 2     

1Locka trädgårdens flygande vänner, Riksförbundet Svensk Trädgård www.tradgard.com Faktablad 14. Se även Schul Jane. 
Hvilken plante hvor, s 68-73. politikensforlag.dk 

                                                           

http://www.tradgard.com/


 Summa 1-4, transport från sid 2     
5. Allmänning 
(Common/prospect) 

• gräsmatta för sociala 
aktiviteter 

• hårdgjord central yta 
• torg för aktiviteter 
• sandplan för aktiviteter 
• promenadstig 
• sociala ytor inne  
• Fysiska aktiviteter inne, 

gym  
 

Gräsplan >1000 m2 möjlig för aktiviteter = 6p 
Gräsplan 400-1000 m2 möjlig för aktiviteter = 
4p 
Gräsplan 200-400 m2 möjlig för aktiviteter = 
3p 
Sand-, grus- el allvädersplan >200 m2= 2p 
Sand-, grus- el allvädersplan 100-200 m2= 1p 
Två boulebanor eller fler = 2p 
Promenad/löpstig >800 m startar = 3p 
Promenad/löpstig 200-800 m startar = 1p 
Terrass med grönska för 10 pers eller fler 
=2p    

    

 Omräkning     
6. Lustgård (Pleasure garden 
/refuge  ) 

• Uteplatser med skydd 
och utsikt 

• Trädgård vacker med 
bänkar 

• balkong, terrass 
• koloniträdgård 
• lummig lekplats för 

småbarn 

per uteplats, balkong, terrass el växthus för 
2-9 personer: = 1p 
I genomsnitt vegetation på 3 sidor = x 2 
I genomsnitt vegetation på 2 sidor = x 1,5 
I genomsnitt vacker vy från sittplats = + 1 
Lummig skyddad lekplats för barn med bänk 
=2p  

    

 Omräkning     
7. Centrum (Center/fest, Social) 

• Restaurang 
• kafé  
• kaffeautomater för flera 

pers. 
• Uteservering  
• Mötesplats för många 
• Torg med serveringar 

 

Restaurang för >50 stolar och möjlig 
uteservering = 4p 
Café med möjlig uteservering >15 stolar = 3p 
Kök med möjlig uteservering >25 stolar = 3p  
 

    

 Omräkning     
8. Kulturhistoria (Culture) 

• Spår av tidigare 
generationer 

• Verksamheternas kultur 
är tydlig 

• Historiska utsikter 
• Vegetation med tradition 
• Gamla träd 

Byggnaden har mer än 50% historisk fasad = 
1-4 p 
Ombyggnad väl vitsordad + 1p 
Skylt med arkitektens namn + 1p 
Stora gamla träd 1 p/träd 
Bevarad annan väl synlig gammal struktur 
=1-2p 

    

 Omräkning     
 Summa 5-8     
 Totalsumma     
 





 
 
 
 
 
Från: Irene Jensen [mailto:Irene.Jensen@ki.se]  
Skickat: den 20 februari 2017 11:20 
Till: Erik Skärbäck 
Ämne: RE: Vinnova steg 2, nytt försök 
 
Hej Erik, 
Angående projektet Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och 
produktivitet så bedömer jag det av stor vikt att öka kunskapen av utemiljöns betydelse för 
arbetsmiljön och hälsan. Därför i egenskap av ordförande i Karolinska Institutets 
arbetsmiljönämnden vill jag gärna stödja att detta projekt kan genomföras 
Vänligen 
  
Irene Jensen 
Professor, Head of unit of intervention and implementation research for worker health 
Karolinska Institute 
Visiting adress: Nobelsväg 13, Campus Solna 
Phone: +46 8 524 832 12 
                                                              Profile: Research profile     Publications:  Publication Google 
scholar 
Po Box 210                                         Website: www.ki.se/imm/iir, www.fhvforskning.se  
171 77 Stockholm                             Blogg: professornharordet.blogspot.com 
Sweden                                               Tvitter: @professorns 
 

http://ki.se/en/imm/unit-of-intervention-and-implementation-research
http://scholar.google.com/citations?hl=sv&user=BgymjxcAAAAJ&view_op=list_works
http://scholar.google.com/citations?hl=sv&user=BgymjxcAAAAJ&view_op=list_works
http://www.ki.se/imm/iir
http://www.fhvforskning.se/
https://twitter.com/professorns


 
 
 
 
 
Mailbesked 2017.01.24 från Medfak Lund om deltagande i Vinnova-projektet med deras projekt 
Forum Medicon 
 
Hej igen, 
 
Jag har fått svar från dekanen och hon är fortsatt intresserad av att vi arbetar även med utemiljön. 
Jag har också fått klartecken att kvarstå som fakultetens representant. 
Tack för inbjudan till symposium, jag har anmält mig. 
 
Vänliga hälsningar 
Gudrun 
 
From: Erik Skärbäck [mailto:Erik.Skarback@slu.se]  
Sent: den 24 januari 2017 08:38 
To: Gudrun Edgren 
Subject: SV: Öppning för förhandling med Vinnova 
 

mailto:Erik.Skarback@slu.se
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