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Steg 1 
initiering 

Ca 25 
delprojekt 

fördelade på 
4 cluster 

Resultatmål 
Steg 1 

Identifierat och 
analyserat 
lösningar för  KI 
Solnas  Campus 

Plan för hur nya 
lösningar skall  
utvecklas och 
nyttiggöras för 
respektive 
cluster 

Kartlagt och 
redovisat 
relevanta behov 
genom enkäter 
inom respektive 
cluster 

Kompletterat 
med ytterligare 
relevanta 
aktörer och 
parter till 
projektet 

Utkast till avtal 
beträffande 
rättigheter och 
nyttiggörande 

Omvärldsbevak
ning för 
internationell 
spridning av 
svenskt 
kunnande 
globalt 

Steg 2 
Samverkansprojekt Resultatmål Steg 2 

Testa och 
vidarutveckla 

poängberäknings-
protokoll för Byggnad/ 
fastighet att analysera 
och föreslå åtgärder 
för skola, förskola, 

kontor, 
centrumfunktion, 

universitet, 
inkubatormiljö, 
omsorgslokal, 

sjukvårdsbyggnad, 
polishus, häkte   

Föreslagit åtgärder och 
beräknat ökade nyttan 
av förslagen.  

Där så är möjligt, 
genomfört åtgärder. 

Steg 3 
Följdinvesteri

ngar 
Resultatmål Steg 3 

Nya cluster bildas , och 
fler fastighetsägare 
tillkommer. SGBC 
involveras 

Samarbetsmodeller 
mellan privat och 
offentligt markägande 
och nyttjande får bred 
spridning 

Praktiska former för 
brukarinflytande över 
utformning och 
nyttjande sprids brett, 
särskilt till  
brukarorganisationer 

Förbättrade karaktärer 
i utemiljön ger mer 
trivsel, samarbetsvilja 
och arbetsresultat 

Stärkta incitament för 
fastighetsägare att 
miljöförbättra, och för 
skattebetalarna att få 
bättre offentlig miljö 

Effektmål 

Bättre kvalitet i vård, 
skola, 
omsorgsverksamhet, 
utvecklingsföretag m fl 

Högre grad av 
samutnyttjande och 
medfinansiering av 
miljöer för privat och 
allmänt nyttjande 

Större engagemang 
kring utemiljö och 
trivsel från brukare, 
hyresgäster och 
personal på företagen  

Mindre sjukskrivning 
och bättre 
produktivitet 

Ökad svensk export 
för bygg- och 
teknikföretag. 
Ökad inlokalisering 
av internationella 
företag till Sverige 

Genomför nya 
test av 

ytterligare 
objekt med 

andra typer av 
arbetsplatser 
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Har diskuterat 
certifierbarheten för 
social hållbarhet 
utifrån de genomförda 
testen 

Testa och 
vidarutveckla 

kartanalysverktyg för 
campusmiljö, större 

arbetsområde/utveck-
lingsområde, 

sjukhusområde, 
kompensationsområde 

Kartlagt brukares 
preferenser där så är 

möjligt.  

Utveckla 
kravspecifikationer för 

de fyra faserna 
planering, proj. 

Byggfas, driftsfas 

Vidarutveckla  enkät- 
och intervjuverktyg för 

kartläggning av 
brukarpreferenser 

Där så är möjligt, mätt 
effekterna av åtgärder 
med upprepad enkät. 

Har testat samverkan 
mellan fast.ägare och/ 
kommun över 
fastighetsgränser för 
gemensam nytta 

Utvecklat kvalitets- 
specifikationer för de 
åtta karaktärerna i 
projekteringsfasen 

Utvecklat kvalitets- 
specifikationer för de 
åtta karaktärerna i 
bygg- och kontrollfasen 

Utvecklat kvalitets- 
specifikationer för de 
åtta karaktärerna i 
driftsfasen 

Program för steg 3 

Genomför 
planerade 

åtgärder på 
resterande 
objekt, och 

mäter effekter 
med 

upprepad 
enkät/ 

intervjuer 

Fasställer 
protokollet för 

kvalitets-
bedömnin 

goch poäng- 
sättning, för 
certifiering 


