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4 Sammanfattning

Uppdraget till förstudien har varit att utreda Sahlgrenska akademins 
behov av forskningslokaler inklusive lokaler för forskningsinfra-
struktur, men exklusive de forskningslokaler som direkt faller under 
universitetssjukvård och universitetstandvård. Däremot har förstu-
dien beaktat de lokaler som för närvarande faller under universitets-
sjukvård/tandvård för att få en heltäckande bild. I klartext betyder det 
att förstudien har haft till uppgift att i detalj studera de lokaler som 
Sahlgrenska akademin har ett direkt hyresförhållande till. Dessa finns 
idag på Medicinareberget och Hälsovetarbacken. 

Med detta följer nästa avgränsning – det är i dag fyra institutioner 
som bedriver forskningsverksamhet i större omfattning på Medici-
nareberget/Hälsovetarbacken i lokaler som Sahlgrenska akademin 
direkt betalar hyra för – Vårdvetenskap och hälsa, Biomedicin, 
Neurovetenskap och fysiologi samt Medicin. Dessa, tillsammans 
med Core Facilities, utgör de analyserade verksamheterna i denna 
förstudie. Specifikt beträffande Institutionen för Odontologi har, 
parallellt med denna förstudie, ett arbete genomförts för att definiera 
universitetstandvårdsenheter tillsammans med Folktandvården/Väs-
tra Götalandsregionen. Av det skälet har Odontologi lämnats utanför. 
För Experimentell Biomedicin (EBM, del av Core Facilities) har en 
fördjupning av deras tidigare förstudie påbörjats, varför även EBM 
har uteslutits ur denna förstudies sammanställningar.

Sahlgrenska akademin idag
Under de senaste 10 åren har antalet anställda vid fakulteten vuxit 
med i genomsnitt 2% per år, och ökningen har varit ännu kraftigare 
bland den undervisande och forskande personalen med en årlig 

tillväxt om cirka 3% – samtidigt som den tekniskt/administrativa 
personalen minskat. Parallellt har även många fler studenter tillkom-
mit. Tillväxten har dock skett utan att, nästan, några nya lokaler 
ianspråktagits.

Forskningen bedrivs, förutom i de lokaler som akademin själva hyr, 
även i lokaler inom sjuk- och tandvården. En svårighet i förstudien 
har varit att identifiera hur många individer som på daglig basis 
uppehåller sig och bedriver sin verksamhet i akademins lokaler på 
Medicinareberget och Hälsovetarbacken. Det förs inga register, vare 
sig inom Göteborgs universitet eller Västra Götalandsregionen, om 
”tjänsteställe”. Lösningen har varit att be administrativa chefer, eller 
motsvarande, att besvara på frågan om antalet verksamma i akade-
mins lokaler.

Av Sahlgrenska akademins omkring 1800 anställda är det 830 perso-
ner som har sitt huvudsakliga tjänsteställe inom de fyra institutioner 
och Core Facilities som berörs av denna förstudie. Därtill är det ett 
80-tal individer från andra organisationer som dagligen bedriver sin 
verksamhet i akademins lokaler. Vilket betyder att kring 910 personer 
har identifierats som verksamma i dagsläget i de lokaler förstudien 
behandlar, av dessa tillhör omkring 100 personer Core Facilities/
EBM.

De byggnader och lokaler som akademin hyr är av skiftande kvalitet. 
De nyaste byggnaderna är från tidigt 2000-tal, Medicinarelängan är 
från sent 1950-talet och ombyggd i stora delar kring millennieskiftet, 
och Hälsovetarbacken är i grunden från 1800-talet, men om- och till-
byggd i samband med att universitetet flyttade in 1998. Sahlgrenska 

Sammanfattning
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet bildades för snart två decennier sedan 
genom en sammanslagning av tre fakulteter, den medicinska, den odontologiska och den 
vårdvetenskapliga. Akademin har genomgått en kraftig tillväxt under sin relativt korta 
historia, både i antalet anställda och antalet studenter, samtidigt har nästan ingen ytterligare 
lokalarea tillförts. Idag finns en utbredd upplevelse av trångboddhet och i, vissa avseenden, 
ett föråldrat byggnadsbestånd. Samtidigt finns en tydligt uttalad ambition att bibehålla aka-
demins låga lokalkostnader. I denna utredningsförstudie försöker vi beskriva vilka lokalbe-
hov Sahlgrenska akademin har under perioden fram till 2030.
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akademin påverkas av Naturvetenskapliga fakultetens nybyggnation 
på Medicinareberget (”Naturvetenskap Life”) och vissa verksamheter 
kommer att flyttas från sitt nuvarande läge till, i huvudsak, Lund-
berglaboratoriet. I närtid, dvs. innan utgången av den tidperiod denna 
förstudie överblickar; 2030, kommer ombyggnation krävas av stora 
delar av Medicinarelängan av byggnadstekniska skäl – men även för 
att det inte går att göra de anpassningar verksamheten önskar utan 
att samtidigt förändra de tekniska försörjningssystemen. 

Sahlgrenska akademins institutionsindelning är från 2006 och in-
stitutionerna är fysisk fragmentiserade med tämligen långa avstånd 
mellan olika delar. Många uttrycker ett behov av fler skriv- och 
kontorsplatser, att lokalerna är ”obalanserade”, att det saknas plats 
för spontana möten samt att verksamheten är svår att överblicka. 
Genom att verksamheten funnits på Medicinareberget och Hälso-
vetarbacken under 60 år har också lokalerna gradvis justerats och 
anpassats för att passa just Sahlgrenska akademins verksamhet. 
Byggnaderna är inte i grunden anpassade för den verksamhet som 
drivs idag och det är utmanande att utan större åtgärder eller ingrepp 
fortsatta anpassa lokalerna till framtidens forskningsverksamhet.

Förändringsriktningar i forsknings
verksamheten
I kapitel 3 görs en genomgång av de trender och förändringsriktning-
ar av de miljöer som är avsedda för forskning inom Life science. Någ-
ra av trenderna är särskilt betydelsefulla när vi ska försöka att rama 
in Sahlgrenska akademins behov av forskningslokaler, samtidigt som 
hastigheten och tidsperspektiven för varje enskild trend varierar.

Den kanske mest övergripande trenden är förskjutningen från våta 
labb till sekundära torra labbytor med ett ökat behov av skrivplatser. 
Allt mer forskning görs ”i datorn” i stället för i labbet. Samtidigt på-
verkas forskning inom Life science av teknologiska genombrott inom 
andra forskningsområden, som i sin tur ger upphov till nya möjlig-
heter till laborationer och vetenskapliga försök. Det efterfrågas även 
ytor med hög flexibilitet och omställningsmöjligheter, vilket oftast är 
enklare att åstadkomma i nybyggda hus än i äldre. Även miljöer för 
transdisciplinär samverkan och möten betonas – både genom bygg-
nadernas utformning men även genom verksamhetsorganisering.

Inom Sahlgrenska akademin ser vi att andelen labb som del av den 
totala lokalarean kommer att minska, samtidigt som antalet anställda 
kommer att fortsätta öka. Vi förutspår att fler resurser kommer 
samlas som en gemensam forskningsinfrastruktur, antingen inom 
eller bilateralt mellan institutioner eller som akademi- eller universi-
tetsgemensamt. Slutligen tror vi att det egna tjänsterummet är förbi, 
däremot inte den egna arbetsplatsen. Särskild vikt skall läggas på att 
erbjuda besökande en tillfällig arbetsplats.

Sahlgrenska akademins forsknings
lokalsbehov 2030
För att försöka ringa Sahlgrenska akademins behov av forsknings-
lokaler 2030 utgår vi från att lokalbehovet står i direkt relation till 
antalet anställda och vad de anställda gör. Utgångspunkten är en 
modell för kontorsarbetsplatser där vi relaterar storleken på laborato-
rier till mängden kontorsarea. Bedömningen är att arean laboratorier 
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6 Sammanfattningsammanfattning

i relation till kontorsarean kommer vara lägre år 2030 än idag, dels 
för att ”in silico”-arbetet ökar, dels för att allt fler infrastrukturella 
labbresurser centraliseras - varför vi menar att Core Facilities behöver 
öka till 2030. 

Vi formulerar därefter två scenarier som står i kontrast till varandra, i 
det ena kompletteras nuvarande lokaler med andra befintliga lokaler 
som med liten eller ingen anpassning/ombyggnation. I det andra 
scenariot skapar vi helt nya lokaler för verksamheten. Slutligen antar 
vi att verksamheten kommer att fortsätta att växa och att den årliga 
tillväxten ligger i spannet 1-3% vilket innebär att verksamheten växer 
från 800 personer idag till 900-1100 personer till 2030, exklusive 
Core Facilites/EBM.s 100 anställda.

Följande slutsatser kan då dras:

•	 Det finns ett omedelbart behov av kontorslokaler hos Biomedicin 
och Neurovetenskap och fysiologi som vi bedömer till 650 respek-
tive 600 kvadratmeter LOA

•	 Beredskap bör finnas för att Core Facilites kan komma att växa 
med 800 kvadratmeter LOAvp (från dagens 1200 till 2000 kva-
dratmeter)

•	 För övriga forskningsverksamhet är lokalbehovet både relaterat till 
tillväxttakt och huruvida en hel- eller delvis nyproduktion är möj-

lig. Utgående från dagens cirka 22 700 kvm LOA så är areabehovet 
24 000– 29 500 kvm LOA om det sker genom att verksamheten 
flyttar in i redan existerande byggnader som idag huserar annan 
verksamhet. I ett nybyggnadsscenario är motsvarande behov 18 
000 -22 500 kvm LOA. Areauppgifterna gäller för de fyra berörda 
institutionerna och Core Facilities exklusive EBM.

Fortsatt arbete
Uppdraget till förstudien har varit att analysera Sahlgrenska akade-
mins behov av forskningslokaler. Direkt och akut bör Biomedicins 
och Neurovetenskap och fysiologis brist på kontorsarbetsplatser 
lösas.

Utgångspunkten har varit de lokaler som akademin själva förhyr. I ett 
nästa steg bör olika konkreta exempel tas fram för hur ovanstående 
behov kan lösas. Ska det ske genom ombyggnation av befintlig hus, 
genom att inkorporera andra byggnader som idag förhyrs av annan 
verksamhet eller genom nybyggnation? Respektive möjlighet bör 
studeras i detalj och lokalkostnadsuppskattningar bör genomföras.

De frågor som har berörts, men inte detaljsstuderats, kopplat till 
universitetssjukvården/-tandvården bör ges särskild uppmärksamhet 
i fortsättningen.



7Sammanfattning

Scenario 1 scenario 2

idag +1% +3% +1% +3%

LOA (1,53) LOA (1,50) LOA (1,30)

22 184 24 123 29 627 18 034 22 670

Tabell 1. Sahlgrenska akademins behov av forskningslokaler på Medicinareberget och Hälsovetarbacken exklusive lokaler för Odontologi, 

Kliniska vetenskaper och EBM. Tabellen är justerad i nulägessammanställningen för den  konstaterade bristen på kontorslokaler för 

Biomedicin och Neurovetenskap



8 Inledning och bakgrund

I den projektbeskrivning som fastställdes i april 2018 av Sahlgrenska 
akademins byggråd, i samråd med universitetets funktion för strate-
gisk fastighetsutveckling, beskrivs att syftet med förstudien är att ta 
fram en samlad bild av fakultetens behov av forskningslokaler inom 
en tioårsperiod. Förstudien ska ligga till grund för beslut om fortsatt 
arbete och inplacering.

Målet med förstudien fastställdes till att ta fram ett lokalprogram och 
med utgångspunkt från detta identifiera hur forskningslokalerna ska 
utformas samt var lokalerna, utifrån Campusplan Medicinareberget 
2017-2040, ska inplaceras.

I förstudien har en generell beskrivning av forskningslokalernas 
utformning gjorts, däremot har inte någon inplacering av lokalerna 
studerats efter beslut i projektets styrgrupp. Att pröva olika utveck-
lingsalternativ för Sahlgrenska akademin bör dock göras med denna 
förstudie som grund. Först därefter bör ställning tas till vilken väg 
Sahlgrenska akademin ska välja.

En annan förutsättning har varit att förstudien ska behandla Sahl-
grenska akademins forskningslokaler inklusive lokaler för forsknings-
infrastruktur, men exklusive de forskningslokaler som direkt faller 
under universitetssjukvård och universitetstandvård. 

Däremot ska förstudien beakta forskningslokaler/forskningsverksam-
het som för närvarande faller under universitetssjukvård/tandvård 
för att få en heltäckande bakgrund och ge beredskap för en framtid 
om vissa verksamheter inte längre kommer att falla inom universi-
tetssjukvården/tandvården.

I klartext betyder det att förstudien har haft till uppgift att i detalj 
studera de lokaler som Sahlgrenska akademin har ett direkt hyresför-
hållande till. Dessa finns idag på Medicinareberget och Hälsovetar-
backen. 

Med detta följer nästa avgränsning – det är i dag fyra institutioner 
som bedriver forskningsverksamhet i större omfattning på Medici-
nareberget/Hälsovetarbacken i lokaler som Sahlgrenska akademin 
direkt betalar hyra för – Vårdvetenskap och hälsa, Biomedicin, 
Neurovetenskap och fysiologi samt Medicin. Dessa, tillsammans 
med Core Facilities, utgör de analyserade verksamheterna i denna 
förstudie. Specifikt beträffande Institutionen för Odontologi har, 
parallellt med denna förstudie, ett arbete genomförts för att definiera 
universitetstandvårdsenheter tillsammans med Folktandvården/Väs-
tra Götalandsregionen. Av det skälet har Odontologi lämnats utanför. 
För Experimentell Biomedicin (EBM, del av Core Facilities) har en 
fördjupning av deras tidigare förstudie påbörjats, varför även EBM 
har uteslutits ur denna förstudies sammanställningar.

Bakgrund
År 1948 beslöt regeringen att inrätta en Medicinsk högskola i Göte-
borg. Beslutet innebar att Sahlgrenska sjukhuset fick möjlighet att 
nära samverka med forskning och utbildning. Det kom i linje med 
detta att ställas mycket stora krav på snabb och storskalig utbyggnad 
av institutionslokaler, föreläsningssalar, bibliotek etc, gärna i nära 
anslutning till sjukhuset.

Inledning och bakgrund
Uppdraget till utredningsförstudien har varit att beskriva Sahlgrenska akademins behov av 
forskningslokaler under den kommande 10 årsperioden. Uppdraget har avgränsats och berör 
fyra av fakultetens sex institutioner samt Core Facilities. Ungefär hälften av den verksam-
hetslokalarea som fakulteten idag självt förhyr berörs av denna förstudie. Den andra halvan 
ligger i bl.a. utbildnings-, gemensamma och administrativa lokaler samt EBM och lokaler för 
de övriga två institutionerna.
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Då Sahlgrenska sjukhuset flyttade till sitt nuvarande läge år 1900 
hade detta föregåtts av långa diskussioner angående lokaliseringen. 
Läget upp mot Änggårdsbergen ansågs av många som alltför perifert 
och den branta backen upp till sjukhuset sågs som ett stort problem 
vid transporten av sjuka och skadade med hästambulanser. När 
det 50 år senare stod klart att en kraftig utbyggnad av medicinsk 
verksamhet skulle ske framstod emellertid läget som idealiskt – i 
direkt anslutning till sjukhuset fanns stora oexploaterade områden 
som möjliggjorde geografisk närhet mellan praktisk sjukvård och 
akademisk forskning och utbildning. 

Medicinarebergets arkitektoniska historia började dock tidigare än 
1940-talet. Närheten till Sahlgrenska sjukhuset har utnyttjats av olika 
sjukvårdsrelaterade verksamheter ända sedan sekelskiftet 1900 och 
på bergets sluttning ligger flera byggnader som utgör fina exempel 
på den tidens arkitektoniska strömningar, såsom Annedalskyrkan, 
Barnsjukhuset (Hälsovetarbacken) och Sjukhemmet för obotligt 
sjuka (Änggårdsbacken).

1951 utlystes en arkitekttävling för att utforma ett universitetsområde 
för medicinsk forskning och utbildning uppe på Medicinareberget. 
Det segrande förslaget, ”Eld i berget”, var en varsam exploatering av 
det obebyggda berget där hus placerades välintegrerad i naturen med 
hedmark som gick nästan ända fram till fasaderna runt så gott som 
hela komplexet. Planens utgångspunkt var att placera en långsträckt 
byggnadskropp (Medicinarelängan) mellan de två högsta bergsryg-
garna. Tvärs mot den för undervisning avsedda lågdelen ställdes 
höga forskarhus, ett för varje institution. Biblioteksdelen särskiljdes 

Avgränsningar

•	 Lokalprogram för SA:s forskningslokaler inklusive 
lokaler för forskningsinfrastruktur, men exklusive de 
forskningslokaler som direkt faller under universitets-
sjukvård och universitetstandvård. 

•	 Däremot har förstudien beaktat forskningslokaler/
forskningsverksamhet som för närvarande faller under 
universitetssjukvård/tandvård för att få en heltäck-
ande bakgrund inför ett lokalprogram för lokaler som i 
framtiden inte kommer att innefattas inom universitets-
sjukvården/tandvården. 

•	 Fyra av de sex institutionerna inom Sahlgrenska akade-
min har undersökt i arbetet med lokalprogrammet. 

Experimentell
GRUNDFORSKNING

kliniska
tester

UTVECKLING AV
TILLÄMPNINGAR

införande
i  vården

Vad är translationell forskning?
Översättningen från experimentell forskning och teoretiska 

modeller till nya läkemedel, behandlingsmetoder och 
medicinteknik som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården. 

              4. Iakttagelser i 
  vården ger upphov till     
 nya forskningsidéer.

1. Lovande hypoteser och
   experimentella resultat
      utvecklas till potentiella
         tillämpningar.

      2. Prototyper prövas
   genom kliniska studier i 
flera faser.

      3. Testade och
godkända prototyper 
            produceras och
       implementeras i vården. 

Utfall i tester
påkallar

modifieringar
av prototyp eller
grundhypotes.

Figur 1



10 Inledning och bakgrund

från forsknings- och utbildningsdelen till såväl läge som utformning. 
Bebyggelsen som tillkommit efter Medicinarelängan har på olika sätt 
fått förhålla sig till detta ursprungliga planeringsgrepp.

Mer sentida byggnader, Odontologen, Zoologen, Lundberglabb osv., 
har dock inte givits samma varsamma inplacering i naturen som 
Medicinarelängan, utan schaktning och sprängning har gjort att de 
ursprungliga ljunghedarna känns något svårtillgängliga. 

Sedan Sahlgrenska akademins bildande i början av 2000-talet har 
inga större nya byggnader uppförts på Medicinareberget eller Hälso-
vetarbacken, inte heller har några mer omfattande ombyggnationer 
gjorts. I närtid, dvs. innan utgången av den tidperiod denna förstudie 
överblickar; 2030, kommer ombyggnation krävas av stora delar av 
Medicinarelängan av byggnadstekniska skäl – men även för att det 
inte går att göra de anpassningar verksamheten önskar utan att sam-
tidigt förändra de tekniska försörjningssystemen.

Genom att verksamheten funnits på Medicinareberget och Hälso-
vetarbacken under 60 år har också lokalerna gradvis justerats och 
anpassats för att passa just Sahlgrenska akademins verksamhet. 
Byggnaderna är inte i grunden anpassade för den verksamhet som 
drivs idag och det är utmanande att utan större åtgärder eller ingrepp 
fortsatta anpassa lokalerna till framtidens forskningsverksamhet.

Förutsättningar och metoder
Som grund för arbetet ligger Göteborgs universitets Strategiska lokal-
försörjningsplan 2016-2040 som bl.a. beskriver att universitetet ska 
söka att ha rätt antal och rätt sorts kvadratmeter för den verksamhet 

som skall beskrivas. Vidare ingår också Campusplan Medicinareber-
get 2017-2040 i grundmaterialet, liksom material från genomförda 
eller pågående förstudier om bl.a. Sahlgrenska Life, Östra sjukhuset, 
Utbildningslokaler och EBM. Tillsammans ger detta material en bred 
fond till arbetet med forskningslokalerna.

Intervjuer
Ett tjugotal intervjuer har genomförts inom ramen för projektet. 
Mycket kunskap har också hämtats från tidigare och angränsande 
arbeten där intervjuer också har gjorts. Delar av utkomsten från 
intervjuerna finns redovisat i kapitel 5, som handlar om framtidens 
forskningslokaler, men ingår även som del av nulägesanalysen som 
redovisas i kapitel 3.

Omvärldsanalys
Som del av arbetet har en omvärldsanalys tagits fram där olika 
aspekter på framtidens forskningslokaler finns beskrivet. Omvärlds-
analysen sammanfattas i kapitel 4, men finns i sin helhet publicerat i 
bloggform på: sahlgrenskaakademin.inobi.se 

Nulägesanalys
En omfattande genomgång och kartläggning av dagens forsknings-
miljöer har gjorts som del av arbetet. En digital modell av alla byggna-
der har skapats för att kunna ge svar på vilka areor som används av 
vem och i vilket syfte. Avvikelser mellan verklighet och Göteborgs 
universitets lokaldatabas har kunnat hittas. Vidare har, tillsammans 
med Göteborgs universitets personal- och IT-avdelningar, ett omfat-
tande analysmaterial behandlats för att kunna svara på olika jämfö-
relsetal och kunna prognostisera lokalbehovet. Nuläget redovisas för 
i kapitel 3.

Campusplan
CAMPUS MEDICINAREBERGET

Del av det material som ligger som grund för arbetet
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Utmaningar i arbetet
Den absolut största utmaningen har varit att med tillräcklig nog-
grannhet kunna identifiera hur många personer (individer) som har 
sin huvudsakliga arbetsplats i lokaler som Sahlgrenska akademin för-
hyr. Inga register, vare sig hos Göteborgs universitet eller hos Västra 
Götalandsregionen, beskriver ”tjänsteställe”. Istället har administra-
tiva chefer (motsvarande) på institutionsnivå fått göra beräkningar av 
antalet aktiva i respektive institutions lokaler.

Anledningen till att personantalet är så betydelsefullt handlar om axi-
omet att det framtida lokalbehovet är direkt kopplat till antalet aktiva 
individer som använder lokalerna och vad de gör i lokalerna. Mer om 
detta finns i det avslutande sjätte kapitlet.

En annan utmaning har varit områdes storlek. Det är många kvadrat-
meter som behöver analyseras och gås igenom. Det är ett arbete som 
tar tid och behöver göras med stor noggrannhet för att det ska bilda 
ett relevant underlag för kommande analyser.

Från början skulle förstudien redovisats till årsskiftet 2018/2019, men 
ovanstående utmaningar och den tid det tagit att hantera desamma, 
har gjort att arbetet dragit ut något på tiden. En försening som god-
känts av projektets styrgrupp.

Organisation
Styrgrupp
Eric Hanse Sahlgrenska akademin, vicedekan 
Claes Gustafsson Institutionen för biomedicin, viceprefekt  
Jenny Nyström Institutionen för neurovetenskap, prefekt  
Karin Ahlberg Institutionen för vårdvetenskap och hälsa,  
 prefekt 
Jan Borén Institutionen för medicin, prefekt  
Carina Mallard Core Facilities, chef 
Mårten Tiselius Göteborgs universitet, chef strategisk loka- 
 försörjning 

Projektgrupp
Andreas Eklöf Inobi, projektledare 
Erik Berg Inobi, arkitekt 
Tove Wennberg Inobi, arkitekt projektsekreterare 
Ester Schreiber Inobi, praktikant

Området som omfattas av förstudien



12 Nulägesbeskrivning

Kapitlet beskriver forskningsverksamheten inom de fyra institutio-
ner inom Sahlgrenska akademin som berörs av detta lokalprogram. 
Kapitlet redovisar var institutionerna befinner sig och vilken typ 
av lokaler de har samt hur deras lokalanvändning ser ut. I kapitlet 
relateras lokala nvändningen till antalet individer för att få tydligare 
jämförelsetal. Det är först när man ser till olika typer av lokaler och 
jämför exempelvis relationen mellan labbytor och kontors- och 
skrivplatser som skillnader och behov blir tydligare. För att föregå 
analysen i kapitlet kan vi konstatera att utgående vi från den totala 
lokalanvändingen idag så framstår att det inte är så mycket en brist 
på kvadratmeter som att dessa behöver omfördelas och i vissa fall få 
en annan användning. 

Dagens forskningsmiljöer
Kontors- och skrivplatser
Flera av institutionerna uttrycker ett stort behov av kontors- och 
skrivplatser. Antalet anställda har ökat samtidigt som det har skett en 
förskjutning pågår från arbete vid labbänk till arbete vid skrivbord. 
Där man tidigare hade laboratoriet som sin primära vistelseyta är det 
nu för de allra flesta tvärtom. 

Kontorsmiljöerna på Medicinareberget och Hälsovetarbacken består  
idag främst av mindre skrivrum i direkt anslutning till laboratorier, 
samt kontorsrum. Kontorsrummen är i regel rymliga men inte till-
räckligt stora för att rymma fler än 1-2 personer. Drygt 400 kontors-
rum i området är idag i storleksspannet 10-20 kvm och byggnadernas 
fysiska form och struktur gör det i många fall svårt att ta bort väggar 
för att slå samman rum till sammanhängande, öppna och mer 
yteffektiv miljö. Som jämförelse finns i spannet 30-40 kvm, som är 
lämpligt för grupper om 6-8 personer, enbart ett tiotal rum. Rum i 
den här storleken är lämpliga för doktorander som idag ofta sitter i 
delade rum i de tidiga faserna av sitt arbete. 

Samtidigt som många institutioner är i stort behov av fler kontors- 
och skrivplatser är det många kontor som står tomma en stor del 
av tiden på grund av att många grupper av anställda enbart arbe-
tar deltid i området. För många forskare är avskildheten viktig för 
koncentration och en omställning mot färre enskilda kontorsrum bör 

därför ske stegvis, med försiktighet och lyhördhet för hur de fungerar 
och upplevs i praktiken. 

Labbmiljöer
Majoriteten av de laboratorier som finns i området idag är så kallade 
våtlabb, där man exempelvis hanterar kemikalier och gaser och som 
har höga byggtekniska krav på exempelvis ventilation. De delar av 
området som har högst täthet av våtlabb är högdelarna av Medici-
narelängan samt lågdelarna av Kemi- och Farmakologihusen samt 
EBM. 

Idag pågår ett skifte mot ett ökat antal "torra" labbmiljöer och specia-
liserade apparatrum i och med att antalet maskiner och instrument 
ökar. På grund av detta skifte och det ökande behovet av skrivplatser 
ser man exempel på Medicinareberget där våtlabb idag i praktiken 
har fått en helt annan användning än de utformats för. Apparatur har 
ställs in i dragskåp eller så används labbänkarna som skrivplatser. 
Detta är ett ineffektivt nyttjande av dessa jämförelsevis dyra ytor men 
en nödvändighet om inte rätt typ av lokaler finns att tillgå. 

Även om kontorsytan samt ytan för torra labbmiljöer ökar i relation 
till ytan för våtlabb, kommer inte våtlabben att försvinna. Dessa är en 
viktig del av verksamheten och det finns idag inte labbyta som kan 
avvaras, snarare behövs det mer labbyta att tillgå för vissa av insti-
tutionerna - vilket står i kontrast till att labbyta har omvandlats till 
kontorsarbetsplatser. Redan idag har labbytan per anställd minskat 
till följd av förändrad hyressättning och verksamhetsföreträdarna 
upplever att det har nått en punkt där man i nuläget inte bör minska 
mer. Hyran gör att labbmiljöerna kostar mycket och forskargrupper 
använder därmed inte mer yta än de behöver. Dock har det uttryckts 
att det finns en tendens att vissa forskargrupper bevakar ytor för 
framtida behov och någon form av styrning för hur mycket ytor som 
är rimligt att ha per forskargrupp kan behövas. Samtidigt är en sådan 
styrning vare sig enkel eller okontroversiell , det är ett uttryck för 
osäkerhet huruvida det finna lokaler att tillgå den dag man behöver 
dom. Det är kanske snarare en annan form av tilldelning som behövs?

För de som spenderar mycket tid i laboratoriet finns ett behov av bra 
kontors-/skrivplatser i nära anslutning. Samtidigt varierar behovet av 

Nulägesbeskrivning
I kapitlet ges en beskrivning av hur Medicinareberget och Hälsovetarbacken används idag 
samt en översikt till de olika institutionernas forskningsverksamhet och lokalbehov. Kapitlet 
redovisar även vilka typer av lokaler som finns, var dessa ligger och hur dessa används idag. 

3
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Kvadratmeter (LOA:vp - lokalarea för verksamhet och personal)

Kontor Labb Personal Möte Förråd Övrigt Varav delat

Vårdvetenskap och 
hälsa 1348 124 118 50 27

Biomedicin 1145 1999 59 42 86 85 73

Neurovetenskap och 
fysiologi 2174 1819 76 155 397 291

Medicin 1192 270 169 105 287 162 276

Totalt 5859 4088 428 420 820 565 349

Experimentell biomedicin 254 3907 283 42 801 536

Sambio core facilities 263 791 93 88 52 240

Totalt 517 4698 376 42 889 588 240

närhet till laboratoriet ofta över projektets gång med ett större behov 
i projektets laborativa faser. En strävan mot en ökad effektivitet och 
nyttjandegrad av labben innebär att man på inom flera avdelningar 
har infört funktionslabb där man bokar in sig tidsbegränsat. Funk-
tionslabb organiseras efter labbens funktionsinriktning istället för att 
tillhöra en forskargrupp och ett och samma funktionslabb kan därför 
nyttjas av många grupper. 

Stödfunktioner till laboratoriet
Till labbstödjande funktioner räknas cellodlingsrum och kylrum. 
Detta är funktioner som med fördel placeras utanför labben, men 
samtidigt måste finnas i nära anslutning till den primära labbmiljön. 
I högdelarna av Medicinarelängan finns det som regel ett kylrum per 
våningsplan. Labbmiljöerna är också beroende av förrådsytor  för 
förvaring av kemikalier och förbrukningsvaror. I nuläget köper, i regel, 
varje forskargrupp in de förbrukningsvaror som krävs för laborato-
rietester vilket innebär ett stort behov av enskilda förrådsytor. Detta 
hade kunnat effektiviserats genom att centralisera, antingen för hela 
fakulteten, för institutionen eller för byggnaden, en del av dessa för-
råd. 

Mötesrum
Jämfört med en typisk nybyggd forskningsmiljö har Medicinareber-
get/Hälsovetarbacken idag relativt få mötesrum i relation till antalet 
kontorsrum. Om utvecklingen går mot mer av delade kontorsmil-
jöer, med arbetsplatserna placerade i öppna sammanhang och fler 
personer per rum finns det också behov av ett ökat antal mötesrum i 
olika storlekar. Mötesrum är en funktion redan idag i många fall delas 
mellan institutionerna, men det finns utrymme att ytterligare ökande 
delandet och tillgängligheten till mötesrum i hela området, över 
institutionsgränserna. 

Begränsningar i dagens forskningsmiljöer
Följande stycke beskriver begränsningar, brister och behov i den fy-
siska miljön som uttryckts vid intervjuer samt observerats i analysen 
av området. Det som lyfts fram är sådant som direkt eller indirekt 
påverkar verksamheten och forskningen.

Obalans mellan olika typer av lokaler
Det största behovet som uttryckts vid ett flertal intervjuer och som 
lyfts fram tidigare i detta kapitel är att det saknas kontors- och skriv-
platser. Detta är till del en följd av att byggnaderna speglar verksam-
heten under den tid då byggnaderna uppfördes. Verksamheten har 
sedan dess genomgått stora förändringar och antalet anställda har 
ökat men utan större förändringar i den byggda miljön. I kapitel 6 
diskuteras olika strategier för hur man ska möta de lokalbehov som 
finns och göra lokalerna bättre lämpade för dagens verksamhet. 

Kommunikationsvägar
Många av institutionerna sitter idag relativt utspridda med långa 
avstånd mellan de olika delarna. I Medicinarelängan upplevs kom-
munikationen mellan de olika delarna som bristfällig med trånga 
trapphus och långa avstånd. Det finns ifrån flera håll en stark önskan 
om förbättrade kopplingar mellan olika delar för att underlätta det 
dagliga arbetet och främja förutsättningar för möten. 

Om man vill få till ett samnyttjande av exempelvis ytor och appara-
tur är större sammanhängande våningsplan i regel att föredra och 
högdelarna i Medicinarelängan har där sina nackdelar. När man rör 
sig mellan abbmiljöer bär man ofta på ex. cellodlingsplattor, miljöer 
utan trappor eller väntan på hiss är då att föredra. 

Saknas plats för spontana möten
De senaste åren har värdet av interaktion och möten uppmärksam-
mats mer. Och i forsknings- och utvecklingssammanhang betonas i 
synnerhet värdet av tvärdisciplinära samarbeten. Samarbeten som 
har större chans att uppstå om möjlighet till spontana möten finns. I 
Campusplanen för Medicinareberget diskuteras flera av de faktorer 
på olika skalor som påverkar möjligheten för möten att uppstå. Be-
gränsningarna ligger både i områdets placering i staden och bristen 
på stråk igenom området, samt tydliga entréer mot dessa. Flera av 
byggnaderna har många sekundära entréer vilket gör det lätt att gå 
om varandra, något som på en mindre skala begränsar den vardag-
liga interaktionspotentialen. Utöver de lunchrum som finns saknas i 
hög grad sociala vistelseytor, plats där man kan dricka en kaffe och se 
och träffa folk som inte befinner sig i ens direkta närhet under större 
delen av arbetsdagen.

Tabell 2: Översikt över respektive institutions (motsvarande) lokalanvändning för verksamhet och personal i dag, från den digitala modell för området som utveck-

lats inom ramen för förstudien, mindre avvikelser mot Göteborgs universitets lokaldatabas kan förekomma.
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HUS 7

HUS 7

HUS 5

HUS 5

HUS 6

HUSV 6

HUS 2

HUS 2

HUS 3

HUS 3

HUS 1 

HUS 1 

HUS 4

HUS 4

labb

kontor

Personal

Möte

Förråd

Undervisning, 
bibliotek, student-
utrymmen

Övrigt (drift och 
kommunikation)

Användning 

Svårt att hitta och överblicka
Byggnaderna på Medicinareberget och Hälsovetarbacken är byggda 
på ett sätt som gör det svårt att få en överblick och att orientera sig 
och hitta rätt inom området. På samma sätt saknar de flesta bygg-
naderna invändigt visuella kopplingar mellan delar och det är därför 
svårt att som besökare få en överblick över vilka som befinner sig i 
husen och hur deras verksamhet ser ut.

Många av våra respondenter uttrycker att de gärna sparar både 
pengar och yta genom att dela exempelvis utrustning men att det är 
svårt både logististiskt och effektivitetsmässigt ur ett verksamhets-
perspektiv då man knappt vet vilka som sitter på våningen över eller 
under. Att förbättra överblickbarheten hade kunnat bidra till en ökad 
förståelse för varandras verksamheter och behov vilket bland annat 
kan skapa förutsättningar för ökad delning av resurser och nyttighe-
ter.

Institutioner
Fakulteten Sahlgrenska akademin består av sex institutioner, två en-
heter samt ett nationellt centrum. Inom Sahlgrenska Akademin finns 
även 22 stycken tvärvetenskapliga centrumbildningar där forskare 
från olika fält arbetar möts och samarbetar. 

De fyra institutioner som berörs av det här lokalprogrammet är Bio-
medicin, Medicin, Neurovetenskap och fysiologi samt Vårdvetenskap 
och hälsa. Kliniska vetenskaper hyr också ett fåtal lokaler i Medicina-
relängan och är därför markerade i figurerna i kapitlet men institutio-
nen beskrivs inte vidare i texten. 

Biomedicin
Biomedicin är en forskningstung institution med mycket experimen-
tell verksamhet där ca. 60% av verksamheten genomförs vid labbänk. 
Ca. 70-80% av de anställda är laborativt aktiva. På institutionen finns 
ett 80-tal forskargrupper, allt ifrån mindre grupper med 2-3 personer 
upp till grupper om  25 personer. De mindre grupperna arbetar ofta 

Figur 2 och 3. Sprängskisser som visar man man finner olika funktioner t.v. Hälsovetarbacken och t.h. 

Medicinarelängan.
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i olika samverkansprojekt. Närheten mellan kontor och labblokaler/
stödfunktioner anses viktig då majoriteten av de aktiva i institutionen 
rör sig mycket mellan labbet och kontorsplatsen under dagen. Biome-
dicin är i nuläget i stort behov av såväl kontorsplatser som labbyta. 

Biomedicin är idag den institution efter Neurovetenskap och fysiologi 
som använder mest lokalyta, och sitter idag relativt samlat i de 
centrala delarna av Medicinarelängan i högdelarna av Kemi-huset, 
lågdelarna av Farmakologi-huset och Nya Forsken med största delen 
av sin verksamhet i Kemi-huset och Farmakologi-huset. I de övre 
planen av Kemi-huset sitter de ensamma för att i de lägre delarna 
dela våningsplan med Neurovetenskap och fysiologi. Sambio Core 
Facilities har också verksamhet i lågdelarna av Farmakologi och delar 
där idag ett par labb med Biomedicin.

Medicin
Medicin är den institution som är mest utspridd över området, med 
lokaler från Änggården i sydost till Hälsovetarbacken i sydväst och 

Miljömedicin längre norrut samt lokaler i motsatta ändarna av 
Medicinarelängan. Drygt en tredjedel av ytan är i Hus 7 på Hälsove-
tarbacken, lite mindre än en tredjedel i Miljömedicin och resterande 
verksamhet är fördelad mellan övriga hus. Utöver ytan på Medicina-
reberget och Hälsovetarbacken har Medicin också många lokaler på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Medicin har ett antal mindre våtlabb i LNC-huset och några större 
torra labb av varierande storlek i Miljömedicin men den stora ma-
joriteten av lokalerna är kontor. Därutöver har Medicin omfattande 
verksamhet inom universitetssjukvården.

Neurovetenskap och fysiologi
Neurovetenskap och fysiologi är den institution som har flest aktiva 
forskare och lärare på Medicinareberget. Institutionen har också mest 
lokalyta. Nära 60 % av denna lokalyta är i Fysiologen men de har 
också lokaler i närliggande LNC och i Änggården samt på Hälsovetar-
backen Hus 2. Lokalerna i Medicinarelängan anses vara väl lämpade 
för verksamheten men lokalerna i Änggården där Rehab och hälsa 
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sitter idag är trånga. Miljöer som särskilt uppskattas är exempelvis 
Wallenberglab och mötesmiljöerna på AstraZeneca i Mölndal.. 

Vårdvetenskap och hälsa
Vårdvetenskap och hälsas forskningsprofil är personcentrerad vård 
och har ingen labbverksamhet. Institutionen är starkt kopplad till 
sjukvården och har därför många av sina medarbetare ute i verk-
samheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där man nyttjar 
sjukhusets lokaler.. 

Vårdvetenskap och hälsa sitter uteslutande på Hälsovetarbacken i 
hus 1, 2 och 3 med majoriteten av sin verksamhet i hus 1. De lokal-
typer som dominerar här är mestadels kontor, samt mötesrum och 
andra stödfunktioner.  Institutionen har idag ett stort behov av fler 
kontorsplatser samt fler mötesrum, idag bokas i många fall under-
visningslokaler för möten. Man anser dock inte att detta behöver 
vara mötesrum som nyttjas endast av Vårdvetenskap och hälsa, utan 

dessa funktioner kan delas mellan institutioner.

Naturvetenskap Life
På Medicinareberget kommer Naturvetenskap Life att byggas för 
tre institutioner inom den Naturvetenskapliga fakulteten. Flytten av 
dessa institutioner innebär att alla Göteborgs universitets institutio-
ner inom Life Science geografiskt hamnar närmre varandra vilket 
förväntas stärka förutsättningarna för nya forskningssamarbeten. 
Institutionerna Marina vetenskaper, Kemi och molekylärbiologi, 
Biologi och miljövetenskap kommer att ha den nya byggnaden som 
sin hemvist, samt fakultetens kansli. 

Den nya byggnaden kommer omfatta nästan 25 000 kvadrameter 
lokalarea och uppförs nordöst om Kemi- och Farmakologihusen 
invid Medicinarelängan och byggnationen kommer att kräva att en 
del av de omkringliggande byggnaderna evakueras. Institutionen för 
biokemi och delar av core facilities kommer på grund av byggarbetet 
att behöva lämna Medicinarelängan. 

I den nya byggnaden planeras generella laboratorier som ska kunna 
nyttjas av alla tre institutioner inom Naturvetenskapliga fakulteten. 

institutioner

vårdvetenskap och  
hälsa

neurovetenskap och  
fysiologi

biomedicin

medicin

kliniska vetenskaper

core facilities

förhyrningar

Figur 4 och 5 Sprängskisser som visar de olika institutionernas förhyrningar t.v. Hälsovetarbacken 

och t.h. Medicinarelängan.

HUS 7
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HUS 5
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HUS 6
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HUS 2

HUS 2

HUS 3
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HUS 1 

HUS 1 

HUS 4
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Lokaler med mer specifika krav placeras i anslutning till generella 
och delade miljöer. Labbytan per person minskar från tidigare medan 
ytan för Core Facilities ökar. 

Principen för kontors- och skrivplatser i den nya byggnaden kommer 
att vara enligt följande för ca. 400 personer:

•	 40 enskilda rum, om ca. 10 kvm

•	 360 arbetsplatser i 4-8-personerskontor, ca. 5 kvm/plats

•	 100 fria arbetsplatser för examensarbetare och tillfälliga besökare, 
kan placeras i öppna miljöer

•	 3-4 insprängda samtalsrum/telefonrum per hushalva och plan

Core Facilities
Core facilities vid Sahlgrenska akademin består av sex stycken enhe-
ter och erbjuder med avancerad teknisk utrustning och kvalificerad 

kompetens tjänster till forskare på Sahlgrenska akademin och Na-
turvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Man har även 
samarbeten med Chalmersoch ingår även som del i flera nationella 
forskningsinfrastrukturer. 

Enheten som heter Laboratoriet för Experimentell Biomedicin (EBM) 
är idag samlat i huset med samma namn vid de norra delarna av 
Medicinarelängan. De övriga fem enheterna går under benämningen 
Sambio Core Facilities och är idag utspridda i Medicinarelängan men 
med en önskan inom Core Facilities att sitta mer samlat. 

Intresset för Core Facilities tjänster ökar idag och man ser därför ett 
behov av att öka sina ytor framöver. Core Facilities strävar efter att 
vara i framkant vad gäller forskning och forskningsinfrastruktur och 
är därför i stor grad beroende av lokaler med hög omställningsbered-
skap som kan svara på stora förändringar i verksamheten framöver. 
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Biomedicin
Grundläggande förståelse för kroppens celler - vad de består av, hur de fungerar, 
hur deras funktion styrs av arvsmassan och hur de samspelar med olika typer 
av mikroorganismer.

Kliniska vetenskaper
Om kvinnor och barns hälsa, öron-, näs- och halssjukdomar, cancerbehandling, 
urinvägarna, prostata och mag-tarmkanalen. Även inom områdena strålningsfy-
sik, intensivvård, biomaterialvetenskap, kirurgi och gynekologi.

Medicin
Undersöker sjukvårdsmässigt viktiga frågeställningar i nära samarbete mellan 
kliniska och prekliniska forskare. Bland annat om de stora folksjukdomarna 
hjärt-kärlsjukdom, diabetes, fetma och reumatism. Också samhällsmedicin och 
folkhälsa, lungmedicin och allergologi samt gastrointestinal forskning.

Neurovetenskap och fysiologi
Molekylär och cellbiologisk forskning, experimentella studier, klinisk forskning 
och epidemiologi. Bland annat om de psykiatriska och neurologiska folksjukdo-
marna, demenssjukdomar, de neuropsykiatriska funktionshindren och ögon-
sjukdomar.

Vårdvetenskap och hälsa
Om människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom 
och lidande. I relation till den biologiska kroppen och i relation till sociokultu-
rella strukturer.

Odontologi
Institutionen för odontologi bedriver utbildning och forskning inom det odon-
tologiska området. Verksamheten bedrivs vid 13 avdelningar och i nära samar-
bete med institutioner vid Sahlgrenska akademin och Folktandvården Västra 
Götaland.

Institutionernas  
forskningsverksamhet
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I detta kapitel beskrivs skiften och trender som påverkar utvecklingen 
av miljöer avsedda för forskning inom Life Science, samt drivkraf-
terna bakom dessa trender. De skiften som beskrivs i kapitlet är i hög 
grad en effekt av teknologiska framsteg och språng, men de avspeglar 
också organisatoriska och styrningsmässiga förändringar inom forsk-
ningen och förändringar i forskningens finansiella förutsättningar. 
Man kan även urskilja ett förändrat sätt att se på hur forskningsmiljö-
er bör utformas för att maximera potentialen för kunskapsutveckling 
genom att olika forskningsfält möter varandra.

Hastigheten och tidsperspektiven för de trender som kan iakttas 
varierar. Trögast är som regel förändringar av organisationer och 
styrningsformer, medan i synnerhet den teknologiska utvecklingen är 
så snabb att mycket av det som idag beskrivs som spännande, nytt, 
banbrytande, revolutionerande etc. kommer höra till "föregående 
generation" redan inom 5-10 år. 

Att navigera i ett så dramatiskt förändringstempo är svårt. I syn-
nerhet när förändringarna i de teknologiska verktygen ofta har en 
disruptiv karaktär: de ändrar förutsättningarna för hela fält. 

Vid planering av miljöer inom fält där disruptiva innovationer kan 
förväntas - även om vi inte vet vad disruptionerna kommer innebära 
- kan man inte enbart förlita sig på prognosbaserade planeringsmeto-
der utan bör planera med en hög grad av omställningsberedskap för 
att i framtiden kunna anpassa lokaler och miljöer efter de skiften som 
sker. Det handlar alltså om att upprätthålla en rumslig och organisa-
torisk beredskap och öppenhet för att snabbt möta teknologidriven 
förändring.

Innehållet i kapitlet är delvis en sammanfattning av de blogginlägg 
som publicerats på www.sahlgrenskaakademin.inobi.se. Blogginläg-

gen baserar sig på den omvärldsanalys som har gjorts inom ramen 
för projektet. Kapitlet baserar sig även på intervjuer med forsknings-
ledare och verksamhetsföreträdare. Det övergripande syftet med 
analysen är att synliggöra frågor rörande vilken beredskap man bör 
ha gällande förändringar i den fysiska miljön framöver. 

Frågeställningar inom ramen för omvärldsanalysen:

•	 Trender och tendenser i utformningen av akademiska 
forskningsmiljöer för life science

•	 Utformning av (olika typer av) labb och laborationsstödjande 
miljöer

•	 Relationen och proportionen mellan labb – kontor – 
interaktionsyta

•	 Storlekar på forskargrupper

•	 Hur förbereder sig andra verksamheter för förväntade 
förändringar?

•	 Teknikskiften med trolig påverkan på forskning och 
forskningsmiljö

•	 Förebildliga referensmiljöer

Trender och tendenser i utformningen av 
forskningsmiljöer inom Life Science idag
Som en följd av teknologiska språng står forskningsmiljöerna inför 
förändringar både vad gäller utformning av labbmiljöer men även 
gällande hur miljön är organiserad i stort.

Något som direkt påverkas är relationen mellan primära och sekun-
dära labbytor respektive skrivrum, mötesrum och kontor. För den 

Utvecklingstrender inom 
forskningsmiljöer
Det pågår många olika skiften och förändringar inom forskning och forskningsinfrastrukturer 
med påverkan på Sahlgrenska akademins verksamheten och dess lokalbehov. I en serie blogg
inlägg på sahlgrenskaakademin.inobi.se har vi beskrivit några av dessa förändringar. I detta 
kapitel gör vi en sammanfattning av de viktigaste omvärldstrenderna från bloggen. 

4
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experimentbaserade delen av forskningen kan man kortfattat säga 
att utvecklingen går i riktning mot att mer tid spenderas vid skrivbor-
det och mindre tid i laboratoriet. Ett annat sätt att beskriva det är att 
trenden går från "våta" till "torra" labb. Med automatiserade processer 
och uppkopplad apparatur ökar mängden data som kan utläsas ur 
varje försök och som därefter behöver analyseras. Laborationer kan 
förberedas i datorn, sättas igång och köras med ökande grad av auto-
matik och därefter analyseras resultaten i datorn. Därmed uppstår ett 
behov av fler datorarbetsplatser. Samtidigt minskar behovet av att ha 
många personer som uppehåller sig lång tid i labbmiljön. 

Forskningsmiljöer för transdisciplinär samverkan och möten
Vid utformningen av forskningsmiljöer och enskilda byggnader 
idag läggs ofta stor vikt vid att åstadkomma miljöer som genom 
sin uppbyggnad underlättar och främjar transdisciplinära möten. 
Tidigare var den fysiska miljön strukturerad runt institutionerna och 
forskningen både styrdes av och sorterades in under dessa. Idag kan 
man se att forskningsmiljöer planeras och organiseras mer utifrån 
funktioner och aktiviter än organisatorisk tillhörighet.

Där miljöerna tidigare främst var utformade efter de många funk-
tions- och myndighetskrav som ställs på miljöerna, har idag fokus 
skiftat mot att man alltmer fokuserar på samspelet mellan byggnader 
och rumsfunktioner i syfte att maximera möjligheten till möten och 
samverkan. Det ställs fortfarande hårda tekniska krav på de labb-
miljöer som byggs, men då de primära labbmiljöerna blir färre i 
relation till övriga miljöer kan man konstatera att detta inte längre är 
den överskuggande uppgiften eller den viktigaste delen av forsk-
ningsmiljön.

Trenden att arbeta mer tvärdisciplinärt har vuxit under många år 
och är påtaglig överallt i forskningsvärlden. Allt oftare utformas hela 

miljöer som samverkanskluster med målet att "kollidera" veten-
skaper och innovationsaktörer med förhoppningen att därigenom 
kunna accelerera forskning och translationen från grundforskning 
till tillämpning. I byggnaden Clark center vid Stanford Bio-X arbetar 
forskare inom ingenjörsvetenskap, datavetenskap, kemi, fysik m fl. 
tillsammans i forskargrupper för att lösa utmaningar inom biomedi-
cin. Byggnaden är strategiskt placerad på campus, på ett viktigt stråk 
mellan olika institutioner, och uppglasad för att framhäva verksam-
heten i huset. 

Strävan efter samverkan handlar ibland om att skapa hela miljöer sär-
skilt utformade för samverkan, men man ska heller inte underskatta 
vikten av att arbeta med förutsättningarna för det informella mötet, 
där interaktionen ibland inte behöver faciliteras av stort mer än att 
man kan se varandra i vardagen. Alan Penn, professor på Bartlett 
School of Architecture har studerat hur interaktion sker och samarbe-
ten växer fram mellan personer på arbetsplatser. En av de upptäckter 
hans forskargrupp gjort är betydelsen av synlighet. Hur synliga olika 
personer var i kontorsmiljöerna stod i relation till hur "nyttiga" de 
upplevdes vara av sina kollegor. De kollegor som satt avskilt och säl-
lan syntes till upplevdes som mindre nyttiga och blev involverade i 
betydligt färre samarbeten. Naturligtvis är perceptionen av kollegors 
"nyttighet" baserat på deras synlighet inget som nödvändigtvis har 
relation till hur "nyttiga" de faktiskt är, men uppfattningen har reella 
konsekvenser för utformningen av arbetsplatser och kontor. Vid ana-
lys av hela kontorslayouter såg Penn m.fl. att de miljöer som prägla-
des av dålig rumsintegration, där olika delar av kontoret var isolerade 
ifrån varandra, innebar att de anställda upplevde att deras kollegor 
över lag var mindre nyttiga för dem. En dåligt integrerad arbetsmiljö 
riskerar alltså att skapa en arbetsplats där mycket samverkanspoten-
tial går förlorad. 

Stanford Bio-X - en flexibel och öppen miljö med fokus på tvärdisciplinära möten och snabb omställningsbarhet. 
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Lokaler med hög flexibilitet och omställningsmöjlighet
Byggnader som planeras och byggs idag har oftast en hög grad av 
flexibilitet och generalitet med möjlighet till omställning och föränd-
ring. Denna strategi kan urskiljas på flera skalor, från byggnadsstruk-
turen och planlösningen till inredning med exempelvis labbänkar 
och apparatur på hjul och mediaförsörjning från taket för maximal 
ommöblerbarhet. 

Samtidigt är det dyrt att bygga flexibelt, när detta innebär exempelvis 
extra höga våningshöjder och förstärkta bjälklag som klarar av tunga 
laster i alla delar. Det är därför av stor vikt att redan i investeringskal-
kylen väga in kostnader för ombyggnader som kommer att behövas 
redan inom 10 år. Forskningsutvecklingen går i ett rasande tempo och 
samtidigt kommer själva byggnaderna att behöva stå i flera decen-
nier. Att flytta verksamhet och genomföra ombyggnationer i miljöer 
som inte är förberedda för detta, är mycket kostsamt och krävande. 
Redan vid den första större ombyggnaden kan det bli en lönsam affär 
att ha möjliggjort enklare omstruktureringar av programmet redan i 
initialinvesteringen.

Det lönar sig också att tänka efter ordentligt vilka typer av verksam-
het som ska kunna vara möjlig i de miljöer som utformas, idag och 
imorgon. En labbmiljö som utformas för forskning har mycket lägre 
tekniska krav än laboratorier avsedda för aktiv läkemedelsproduk-
tion. Forskningslabbets fokus är innovation och i viss mån flexibilitet. 
De renhetskrav som finns handlar om att kunna utföra forskning 
med tillräckligt säkerställda resultat. Det läkemedelstillverkande 
biotechlabbet omfattas däremot av ständigt ökande krav på extrem 
renhet, spårbarhet, kontroll och validerade processer, allt i enlighet 
med GMP:s grundläggande idé att skydda patient och konsument.

Men rörelsen från forskning till produktion behöver ibland kunna ske 
utan att byta lokal. Att ha möjlighet att ställa om ett forskningslabb 
till produktion i framtiden kan vara ett sätt att undvika att lokalerna 
medför framtida begränsningar.

Förskjutning från våta labb till sekundära torra labbytor samt 
ett ökat behov av skrivplatser
Utvecklingen går generellt mot torrare laboratorium där man hante-
rar mindre mängder kemikalier och där mängden manuellt laborativt 
arbete minskar. De våta labben har fortsatt en stark roll och fungerar 
i många fall som ett nav men där de sekundära labbytorna med 
stödfunktioner och mer specialiserade funktioner (ex. mikroskoprum, 
vävnadsodling och kylrum), får ta en större plats till ytan och mer 
tid spenderas i dessa rum i relation till de våta labben. På the Francis 
Crick Institute som öppnades år 2016 (efter en planerings- och bygg-
tid på nästan ett decennium) är de primära våtlabben fortsatt den 
centrala klossen på varje labbvåning, men de sekundära ytorna utgör 
mer än hälften av respektive labbvåning vilket illustrerar hur viktiga 
dessa blivit. 

Andra discipliner såsom exempelvis bioinformatik, som beskrivs i ett 
senare stycke, ökar i betydelse och dessa kräver en annan typ av torra 
labbytor och en annan typ av infrastruktur. En infrastruktur som 
handlar till största del om hantering och lagring av data men som 
också innebär fysiska konsekvenser för forskningsmiljön. 

De primära våtlabben har tidigare utgjort huvudfokus vid planering 
och design av forskningsmiljöer, men det faktum att dessa minskar 
till antalet och en del av den här typ av verksamhet centraliseras, kan 
förväntas innebära stora förändringar i laboratoriernas layout framö-
ver - och i forskningsmiljöns tyngdvikt överlag. 

Långt efter sina glansdagar fortsätter klassiska Bell Laboratories (t. v.) att tjäna som förebild för utformningen av nya innovationsmiljöer, till höger det öppna atriet i 

Biomedicum, ett stort gemensamt rum runt vilket laboratorier och forskarmiljöer ligger samlade.
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Biomedicum i Stockholm - en tät forskningsmiljö med hög spaningsfaktor.  Det nya forskarhuset invigdes 2018 och fick 2019 pris som årets bygge. Bild C.F. Møller

Aktivitetsbaserade forskningsmiljöer
Kontor för en person, så kallade cellkontor är traditionellt den vanli-
gast förekommande kontorstypologin inom forskningsmiljöer, men 
i flera nybyggnationer och ombyggnationer väljer fler att gå mot en 
mer aktivitetsbaserad forskningsmiljö som kombinerar olika typer av 
arbetsställen där medarbetarna kan välja hur och var de vill arbeta 
utifrån arbetsuppgift: fokusarbetsplatser i tysta rum eller öppna rum 
där det kan föras samtal, beroende på uppgiftens natur. 

Bakomliggande orsaker till omställningen är ekonomiska, såväl som 
organisatoriska och tekniska.

Högklassiga forskningsmiljöer blir allt dyrare och samtidigt krävs ett 
ökat antal skrivplatser då utvecklingen rört sig alltmer från arbete 
i labbmiljö till att arbeta med analys av data vid en skrivplats och 
samverkan och planering med andra i en grupp. Teknologin och 
globaliseringen har inneburit en möjlighet att arbeta från en mängd 
olika platser vilket gör att de enskilda kontorsplatser som finns 
ofta saknar den beläggningsgrad som är ekonomiskt rimlig. Många 
forskare delar också sin tid mellan forskning, och arbete på sjukhuset 
och/eller annan verksamhet t.ex. i näringslivet vilket också bidrar till 
den låga nyttjandegrad för ytor som är reserverade. 

Aktivitetsbaserade miljöer kan bidra till en tätare miljö med högre lo-
kalutnyttjande, som ökar närheten mellan funktioner och människor. 
Närhet har visat sig vara en viktig faktor för att skapa interaktion och 
en möjlighet att bryta upp gränser och strukturer som hämmar forsk-
ningsutveckling. En blandning av funktioner uppmuntrar dessutom 
till rörelse vilket genererar möten.

Aktivitetsbaserade akademiska och forskningsmiljöer är ännu ett 
relativt nytt koncept, men tillräckligt många miljöer har nu byggts för 

att man ska kunna börja analysera effekterna av förändringarna och 
se vad som fungerar bra och mindre bra.  En slutsats av de studier 
som genomförts är att en avgörande framgångsfaktor för aktivitets-
baserade forskningsmiljöer är att medarbetarna upplever att de kan 
påverka sin arbetssituation och har möjlighet att hitta och välja den 
typ av arbetsmiljö som passar dem. 

Teknologiska genombrott som drivkrafter 
för trender inom den fysiska miljön
I skärningspunkten mellan life science och informatik har stora tek-
nologiska genombrott skett de senaste åren och förändringarna kan 
förväntas bli än mer dramatiska framöver till följd av utvecklingen av 
artificiell intelligens. Apparaturen blir mer komplex och möjligheten 
att läsa av, lagra och köra stora mängder data innebär enorma möjlig-
heter inom biomedicinsk forskning, som därmed också blir alltmer 
datadriven.

Fler maskiner - färre människor i laboratoriemiljön
Antal maskiner i labbmiljön ökar men mycket av apparaturen 
minskar samtidigt i storlek vilket gör att det nödvändigtvis inte krävs 
större ytor. Däremot kan själva labbmiljön med fördel planeras om 
där man exempelvis kan planera vertikala ytor mer effektivt. I takt 
med att antalet maskiner i labbmiljön ökar skapas en ljudmiljö som 
måste hanteras och skärmas av så att den inte spiller ut i exempelvis 
rum för kontemplation och koncentration. Man behöver även hantera 
värmeutväxlingen i dessa miljöer till följd av den värme många mas-
kiner tillsammans producerar. 

Apparaturen som används idag blir alltmer komplex och påkostad 
och med kostsamma servicekontrakt. Komplexiteten innebär att det 
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ofta är några få personer i en forskningsgrupp eller på ett labb som 
kan hantera specifika apparater. Detta tillsammans med andra fakto-
rer, som exempelvis allt större möjligheter att fjärrstyra processerna 
i labbmiljön och i vissa fall att helt automatisera dessa med hjälp av 
robotisering, bidrar till att antalet personer i labbmiljön minskar. 

Framtidens "smarta" laboratorie i molnet
Begreppet "smarta labb" är ett aktuellt ämne med stor påverkan på 
forskning och forskningsmiljöer. Smart i sammanhanget betyder 
uppkopplat, digitalt och dataintegrerande.

Något tillspetsat kan man säga att labbmiljöer ligger 10 år efter hem- 
och konsumentelektroniken, när det kommer till dataintegration. 
Detta innebär att det i labbmiljöerna i många fall saknas gemen-
samma gränssnitt för utbyte av data likt exempelvis en smartphone 
(en multisensoriskt integrerande enhet) som hela tiden samlar in 
data som genom att hanteras i strukturerad form blir användbar och 
tillgänglig för användning i appar utvecklade av tredje part. Den här 
datan som även skickas och lagras i databaser i molnet blir i sin ag-
gregerade form till statistik och big data. 

I ett "smart labb" är alla instrument och processer på samma vis 
allihop uppkopplade till ett och samma nätverk. Insamlad data 
samlas på en central integrationsserver där den automatiskt förses 
med lager av metadata (information om informationen) och blir till 
strukturerad data. Påklädd med metadata, strukturerad och åtkomlig 
via nätverken är informationen sedan tillgänglig för alla former av nu 
kända och ännu okända analyser och experiment, både internt inom 
en forskargrupp, men också för andra forskargrupper och andra labb 
på andra institutioner.

En av de faktorer som idag möjliggör framväxten av dessa smarta 
labbmiljöer är den ökande användningen av robotar som kan 

programmeras för att hantera allt större del av labbverksamheten. 
Med hjälp av robotar kan processer automatiseras och fjärrstyras och 
experiment kan i högre grad reproduceras. Potentialen med smarta 
labb och det som ibland benämns som "molnbiologi" är att befria 
forskningen från de tidsödande och repetitiva momenten – inklusive 
den manuella dokumentationen – och istället frigöra tiden till analys, 
formulering av nya hypoteser, utveckling av nya algoritmer och pla-
nering för fler experiment.

Out- och insourcing av labbverksamhet
Mycket av den forskning som kräver en viss typ av mer specialiserad 
apparatur och kunskap "outsourcas" redan idag utanför den enskilda 
institutionen. Detsamma gäller i ökande grad även för enklare typer 
av manuella experiment, som kan vara mycket tidskrävande. Under 
det senaste åren har det öppnats ett flertal robotiserade labb som 
forskargrupper över hela världen kan outsourca manuellt krävande 
och tidsödande experiment till. De här "molnbaserade" labben fjärrö-
vervakas och kan fjärrstyras i ständigt ökande grad. Schemalägg-
ningsprogram planerar in ett optimalt utnyttjande utan väntetider. 
På sikt kan behovet av att vara fysiskt nära labbet krympa undan än 
mer och platsen för de fysiska experiment kan ligga i en optimerad 
industrilokal på andra sidan staden, eller på andra sidan jorden. Det 
viktiga blir inte att ha tillgång till det bästa egna labbet, det viktiga är 
att ha tillgång till nätverket av uppkopplade labb, att kunna hantera 
programvaran för att planera och skripta experimenten och att förmå 
att tillgodogöra sig, integrera, visualisera och bearbeta tillgänglig 
data. Och framförallt: att formulera rätt forskningsfrågor.

Bioinformatik - ett fält av växande betydelse
Det tvärvetenskapliga fältet bioinformatik har vuxit fram i gräns-
snittet mellan datavetenskap, matematik och biologi som ett direkt 
resultat av de stora mängder data som idag kan samlas in med hjälp 
av exempelvis digitaliserad diagnostik. Möjligheten att analysera bio-

The Francis Crixk Institute i London- en extremt öppen miljö med goda möjligheter  till möten i alla delar av huset. 
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logisk data från hela världen innebär en stor potential i identifiering 
av mönster och samband i strävan att förstå exempelvis sjukdomar. 
Men analysen av stora mängder data ställer höga krav på den infra-
struktur och verktyg som finns för att lagra, analysera, klassificera 
och visualisera datan. Ett fält som i takt med att mängderna data 
som kan samlas in och lagras ökar, växer i betydelse vilket innebär en 
förskjutning mot att fler experiment genomförs "in silico".

Forskargruppens betydelse i utformningen 
av dagens och framtidens forskningsmiljöer
Det har skett en förskjutning av finansiering av forskningen där 
forskargrupperna idag är direkt beroende av anslag och där de fors-
kargrupper som är bra på att söka och erhålla anslag har möjlighet 
att köpa in egen apparatur osv. Detta innebär en förskjutning från 
institutioner till starka forskargrupper och ett omvänt beroendeför-
hållande där insitutionerna blir beroende av forskargrupper som är 
duktiga på att dra in anslag. 

Transdisciplinära forskargrupper
Forskargrupper är idag inte enbart knutna till institutionerna utan 
är i många fall formade över institutionsgränser vilket återspeglas i 
den fysiska miljön. Byggnader som tidigare var knutna till enskilda 
institutioner används idag av ett flertal grupper med olika institutio-
nell hemhörighet och nya miljöer som uppförs har från början fokus 
på att skapa blandning och goda möjligheter till transdisciplinär 
samverkan. 

Forskargrupper är inte idag inte sällan uppbyggda av en mängd olika 
kompetenser och av forskare från hela världen som arbetar i olika 
hög grad på samma plats. Man bör vid planeringen av ta hänsyn till 
att grupper under ett projekts gång behöver kunna både växa och 
minska i storlek  

Allt detta har varit vägledande vid utformningen av Biomedicum i 
Stockholm, som invigdes 2018. Syftet med Biomedicium har varit att 
samla en stor del av Karolinska Institutet experimentella forskning 
till en ny byggnad. Tidigare låg verksamheten utspridd i olika bygg-
nader på campus, och samverkan mellan olika verksamhetsgrenar 
var bristfällig. I det 65 000 kvadratmeter nya stora huset har fyra 
institutioner samlokaliserats och forskargrupperna placeras utifrån 
teman mixat i hela huset, allihop med lika enkel tillgång till delade 
infrastrukturer och core facilities.

Samutnyttjande av ytor, utrustning och 
personal
Mycket av den utveckling som beskrivits tidigare i kapitlet har 
gemensamt att den innebär ett ökat behov av att dela: labbytor,  
pausytor, funktioner, instrument och personal. Samtliga personer 
som intervjuats inom ramen för omvärldsanalysen menade att core 
facilities kommer att växa och få en ökad betydelse. Vid the Francis 
Crick Institute i London som öppnade 2016 utgör core facilities ca. 
50% av den samlade labbytan. 

Core facilities 
Den apparatur som används inom labbverksamheten idag blir allt-
mer komplex och kräver i många fall specialistkunskap för hantering 
av den. Utrustningen blir med ökad komplexitet även dyrare och det 
blir därför ohållbart för institutioner eller forskargrupper att ha egen 
utrustning. Det blir därför allt vanligare att tung apparatur och spe-
cialiserade labbmiljöer centraliseras för att fler ska ha tillgång till den. 

Core facilities tillhandahåller idag avancerad tekniskt utrustning 
men även expertkompetens inom särskilda områden. Exempelvis de 
Bioinformatiker som är anställda vid Core facilities vid Sahlgrenska 

Labbmiljö i Biomedicum. 
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akademin som hyrs ut till olika forskargrupper. Forskargrupperna 
anlitar även Core Facilties för stöd i att genomföra olika typer av 
experiment. 

Nationell forskningsinfrastruktur
Samordning av forskningsinfrastrukturer, inte minst inom life sci-
ence, till nationella arenor, är en stark trend i Sverige idag. En mängd 
delade infrastrukturplattformar har också byggts upp under senare 
år. Ett exempel är den distribuerade nationella infrastrukturen för 
bioinformatik, NBIS som i nuläget har noder i Lund, Göteborg, Linkö-
ping, Stockholm, Uppsala och Umeå. NBIS stöttas av vetenskapsrådet 
och samtliga svenska universitet och ingår i SciLifeLab- Science for 
Life Laboratory.

SciLifeLab är, tillsammans med MAX IV i Lund, det idag främsta 
uttrycket för det nationella plattformsbyggandet i Sverige. En stor 
satsning på en avancerad teknikplattform som visserligen är placerad 
i Stockholm, men skall fungera som en nationell infrastruktur för 
konkreta biovetenskapliga projekt inom alla svenska lärosäten och 
forskargrupper - samt svenska life scienceföretag. Sverige har en lång 
politisk tradition av att kraftsamla kring storskaliga nationella projekt 
inom olika områden. När det gäller forskningsområdet brukar denna 
typ av tekniktunga och stora anläggningar, som ofta även sysselsätter 
många människor, benämnas som Big Science (och idag, då detta i 
viss mån är fråga om en ny våg av storskaliga forskningsinfrastruktu-
rer, New Big Science).

Utmaningar 

Framtidens oförutsägbarhet
Den största utmaningen i planering av framtidens forskningsmiljöer 
är att trots vetskapen om stora väntade förändringar, kan man inte 

förutse när dessa kommer att ske och dess fulla effekt på utform-
ningen av miljöerna för forskning. Men trots detta kan man skapa så 
goda förutsättningar som möjligt genom att skapa miljöer som är så 
generella och flexibla som möjligt som de som vistas i idag mår bra i. 

Öppna planlösningar och aktivitetskrockar
Utformningen av forskningsmiljöer idag går allt mer mot öppna mil-
jöer med hög spaningsfaktor. Möjligheten att se varandra och mötas 
ska uppmuntra till interaktion och samarbeten. Man bör dock vara 
medveten om att alltför öppna miljöer kan innebära störningsmo-
ment i form av exempelvis ljud från apparatur eller samtal. Störningar 
som kan innebära att miljöerna blir dåligt anpassade till viss typ av 
arbete. 

Öppna planlösningar förväxlas i många fall med begreppet aktivitets-
baserade miljöer. Och även om aktivitetsbaserade miljöer kan inne-
bära vissa öppna ytor är det en liten del av helheten. Aktivitetsan-
passning handlar, som tidigare beskrivits, om att skapa en variation 
av funktioner och utrymmen för olika typer av arbete. Placeringen 
av dessa funktioner och aktivitetstyper bör göras med eftertanke. 
Informella samtal kan lika väl som att stimulera till nya upptäckter 
innebära att koncentrationen blir alltför svår vid kontemplativt arbete 
då det krävs fokus och möjligheter att tänka ostört.

Olika typer av aktiviteter och flöden bör därför noga analyseras för 
en bedömning av var folk kommer att mötas och informella samtal 
uppstå. Görs inte detta tillräckligt väl kommer den personal som kan 
i ökande grad föredra att arbeta hemifrån eller på annan plats än i 
forskningsmiljön och då förloras en del av potentialen till gemensam 
utveckling och insikter som förutsätt möten och interaktion.

Del av touch-down arbetsytorna i mellanrummen mellan labbavdelningarna i Biomedicum. Ett exempel på en aktivitetsbaserad forskningsmiljö.



PRAKTISKT ARBETE  
(LABBÄNK, DATORLABB, RÖRELSESAL/
FUNKTIONSRUM)

KONTEMPLATION  
(TÄNKA, SKRIVA, LÄSA, RÄKNA) 

INTERAKTION  
(SPONTANT, PLANERAT)

praktiskt arbete + interaktion

kontemplation + praktiskt arbete

kontemplation + interaktion

aktivitetstyper som fungerar olika 
bra tillsammans

FÖRKLARING

Planlayoutens betydelse för interaktionspotentialen på rumsnivå

Illustrationerna ovan visar ett exempel på hur relativt små skillnader i plan-

layout kan innebära olika förutsättningar för koncentration och möjlighet till 

informella möten. Illustration baserad på Alen Penns forskargrupp på Bartlet 

School och Architecture.

Penn m.fl. analyserade det klassiska LMB-labbet i Cambridge och jämförde 

layoten i dess uppskattade 60-tals byggnad (nederst) med den forskarbyggnad 

som tillkom på 80-talet. Penn anlitades för att undersöka hur det kom sig att 

alla forskare helst ville sitta i 60-tals byggnaden.

Husen var över lag ganska lika, med en eller två centrala korridorer och på 

respektive sida laboratorier som även innehöll skrivplatser.

I det mindre uppskattade 80-talshuset nyttjades den övre planlayouten. Den 

labbinterna korridoren (det ”lilla flödet”) löpte längs fönstren där även skriv-

platserna var placerade. Penn kunde konstatera att detta hade som effekt att de 

som arbetade i labbet störde de som satt och arbetade vid skrivplatserna när 

man pratade med varandra vilket samtidigt hämmade interaktionen. Samtidigt 

blev labbet isolerat från omgivningen, om någon passerade i korridoren så pas-

serade de förbi utan att gå in och prata med dem i labbet

I sextiotalsbyggnaden (planen nederst) är dispositionen något annorlunda. 

Inne i labbet löper den interna korridoren parallellt (det lilla flödet) med väggen 

till den centrala korridoren (det stora ”flödet”) De kunde konstatera att detta 

hade två viktiga poänger. Dels kunde man föra samtal bland de som arbetade 

i labbet utan att störa dem som satt och skrev vid fönstren Dels hamnade ofta 

dessa samtal vid dörren till den stora korridoren, där förbipasserande sögs in 

i diskussioner och det gav upphov till helt annan korsbefruktning och person-

relationer. Men den här layouten fungerade alltså både intern och gränsöver-

skridande interaktion bättre, samtidigt som det kontemplativa arbetet kunde 

bedrivas mer ostört.

En liten skillnad med en stor effekt. Forskare i den exteriört gråa och alldagliga 

60-tals byggnaden har på egen hand fått fler nobelpris än hela Frankrike.

Figur 7
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Nedan följer en bild av hur Sahlgrenska akademins forsknings
lokaler kan komma att utvecklas under de kommande 1015 åren. En 
tidsrymd som är försvinnande kort ur ett byggnadshänseende, men 
samtidigt tillräckligt lång för att rymma de mest produktiva åren i en 
forskares karriär. Många av de lokaler som Sahlgrenska akademin an
vänder idag är över 50 år gamla, och det är få lokaler som har byggts 
nya eller ens byggts om under den senaste 15årsperioden.

För att försöka identifiera Sahlgrenska akademins framtida lokalbe
hov, och svara mot det övergripande syftet med detta arbete, omsätter 
vi en del av de trender vi sett i omvärldskapitlet. Samtidigt finns det 
andra trender som vi behöver se och förstå för att få en helhetsbild. 
Vi ”megatrender” såsom klimatförändringar, migration, globalisering 
och utveckling av informationsteknologin och dess tillämpningar. 
Sådant som påverkar all mänsklig aktivitet och självfallet även 
Sahlgrenska akademin. Det finns andra trender som är mer univer
sitetsnära och som rör digitalisering av lärprocessen, kunskapers allt 
kortare ”hållbarhetstid” och ”new public management”. Vi ger ingen 
särskild beskrivning av dessa trenders betydelse för forskningsloka
lernas utveckling. Men de är viktiga att ha i minnet när andra, mer 
verksamhetsnära, strategier utvecklas.

Som vi beskrivit om detta projekts syfte så ska detta lokalprogram 
fokusera på Sahlgrenska akademins forskningslokaler som inte direkt 
faller inom universitetssjukvården och tandvården. Många av de 
principer som redovisas nedan kan dock appliceras inom de undan
tagna verksamheterna. Trenderna som redovisas gäller även där, 
samtidigt som ytterligare aspekter på den forskande verksamheten 
behöver beaktas när man är i vården. 

Sahlgrenska akademins 
forskningslokaler, en framtidsbild
Vi har i tidigare kapitel beskrivit en förskjutning av forskning inom Life Science från in vitro 
till in silico. Mer och mer forskning görs ”i datorn” i stället för i labbet. Har då laboratoriet 
spelat ut sin roll för Sahlgrenska akademin, eller springer vi efter en modenyck då vi tror att 
laborativa ytor är på nedåtgående? Och vad betyder det gränslösa arbetslivet för synen på det 
personliga kontoret, kommer ingen behöva en fast arbetsplats i den diffusa framtiden?

5

Fler människor, färre labb
Forsknings och analysmetoderna förändras och förfinas i allt 
snabbare takt. Instrument som tidigare upptog många kubikmeter 
ryms numera i en litet kabinett som kan placeras på, nästan, vilket 
bord som helst. Tekniska genombrott har påverkat Sahlgrenska 
akademins forskning i större utsträckning än inom andra veten
skapsområden. Mängden data som genereras av varje laboration ökar 
exponentiellt. Allt större datamängder ska hanteras och analyseras. 
Framtidens vetenskapliga genombrott kommer göras av den som 
klarar av att hantera och hitta svaren i de riktigt stora datamängder. 
Samtidigt ställs allt högre krav på den tekniska kunskapen för att rent 
praktiskt genomföra ett experiment eller ett försök. Allt fler parame
trar kan analyseras, men det förutsätter insikter i hur parametrarna 
kan tolkas. Många års forskningsarbete kan slarvas bort genom att 
datan inte underkastas rätt typ av analyser  om datan inte bearbetas 
med "rätt" frågeställningar, eller om själva analysmetoden är felaktigt 
utförd.

Ovanstående betyder inte att labbet har spelat ut sin betydelse. Det 
kommer fortsatt vara viktigt att genomföra laborativa försök och ex
periment, frågan är dock i vilken omfattning det kommer att genom
föras på varje institution, lärosäte eller forskningsinstitut. Trenden är 
att vissa typer av försök centraliseras (både lokalt, nationellt och in
ternationellt  mer om centraliseringstrenden nedan), antingen för att 
de kräver dyrbar utrustning, stor teknisk kunskap eller stor personell/
annan kapacitet för genomförandet. Det blir kort sagt både billigare 
och mer tillförlitligt att ”outsourca” vissa experiment. Så görs redan 
idag, och det är en utveckling som vi spår kommer att fortsätta öka.

Ytterligare en trend handlar om den ökade robotiseringen och inte
grationen av olika labbriggar. Vi har sett att möjligheten till systemin
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tegrationen mellan olika typer av forskningsutrustning är otillräcklig 
idag. Det som kallas interface eller gränssnitt är outvecklad och 
informationsutbytesprotokollen i sin linda. För att dra nytta av och 
kunna samköra stora datamängder behöver detta förändras – och en 
förändring är i sikte. Intåget av analysmetoder för stora datamäng
der, maskininlärning och AI ställer krav på informationsutbyte. Att 
tillgängliggöra analysdata i ”molnet” kan vara utgångspunkten för 
framtidens kollaborativa och internationella forskningssamarbeten. 
Analysdata kan återanvändas till många olika tillämpningar, istället 
föra att upprepa basexperimentet så kan ”ny forskning” göras med 
samma information som bas.

För Sahlgrenska akademin betyder det att framtiden kommer inne
bära fler människor och färre labb. Fler kommer att vara sysselsatta 
i akademins forskningsverksamhet, men sett till timmar spenderade 
i labbet i relation till totalt tillgängliga timmar så kommer dessa att 
vara många färre än idag, för att inte tala om igår. Andelen laborativa 
kvadratmeter som del av helheten kommer också att minska. Men 
däremot kommer den direkta kopplingen mellan labben och den 
skrivbordsnära forskningen fortsatt att ha stor betydelse. Labben är 
inte bara en del av identiteten för en medicinsk fakultet, utan labbet 
försvinner också möjligheten att snabbt kunna pröva en idé eller för 
den delen ”stoppa fingrarna i myllan”. Eller för att kunna genomföra 
experiment som antingen inte går eller är för kostsamma att ”köpa 
in”. Det är lite som att tänka sig en handelsträdgård utan egen odling 
– det enda man saluför är vad någon annan odlat, och ganska snabbt 
förlorar man kontakten med sitt ursprung. Risken är ju övervägande 
att både kunder och personal vänder sig direkt till odlaren, för man 
vill ju gärna prata med någon som vet något om själva odlingen – inte 
bara om blomman i sig.

Fler centrala resurser, delningsekonomi
När vi tittar utåt och försöker se hur andra gör så får man ofta syn på 
sin egen utveckling. Både sådan som redan är genomförd och den 
som torde vara nödvändig att genomföra. Sahlgrenska akademin har 
sedan länge lagt samman centrala resurser till en gemensam portfölj, 
detta oaktat om vi kallar det för core facilities, undervisningslokaler 
eller ”SA gemensamt”. Trenden är främst driven av ekonomi, kan vi få 
högre användande av en kvadratmeter så ökar vi, till viss gräns, både 
produktivitet och hushållandet av våra resurser. Likaså om vi kan 
öka beläggningsgraden på kostsam infrastruktur så är det bättre för 
helhetsekonomin. Trenden är också driven av att viss typ av utrust
ning eller infrastruktur behöver ett allt större tekniskt kunnande för 
att kunna användas på ett effektivt eller, för den delen, korrekt sätt.

På Francis Crick Institute i London är mer än hälften av den expe
rimentella miljön gemensamma core facilities. Samma ställnings
tagande kan vi se på många andra platser i världen. Självfallet är 
det inte oproblematiskt att enbart studera hur andra har genomfört 
nyproduktionsprojekt. Utgångspunkten för detta arbete är ju inte att 
det ska byggas mycket nytt, men i nyproduktionen får vi tydligast syn 
på olika utvecklingstrender då nyproduktion kräver att ställningsta
gande till hur utgångspunkten för framtiden ska formuleras.

Kan vi tänka oss en liknande utveckling vid Sahlgrenska akademin? I 
extremvarianten så samlas i sådana fall all form av experimentell el
ler laborativ verksamhet till en eller några få platser och delas av alla 
forskare. Flera saker talar emot det, inte minst hur Medicinareberget/
Hälsovetarbacken fysiskt är uppbyggt – med långa avstånd mellan 
verksamhetsdelar och tämligen små våningsplan. Byggnaderna och 
områdets utformning gör att en radikal förändring troligen inte är 
möjlig, eller kanske ens lämplig. Här skulle alltså behövas en strategi 

Byggnationen av Medicinarelängan mellan år 19561958 
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för forskningslokaler som sträcker sig längre fram i tiden. För en 
förändring kommer ske och den måste påbörja att planeras för och 
genomföras även om det kommer behöva ske stegvis. Men vad går då 
att göra? 

Vi bedömer att Sahlgrenska akademins core facilities kommer att öka 
i storlek under kommande decennium. Vi tror även på en framväxt av 
”lätta” och verksamhetsnära core facilites där en eller flera institu
tioner/avdelningar delar på viss infrastruktur för att på så vis ha 
råd att genomföra investeringen och samtidigt ha den fysiskt nära 
”hemmabasen”. Vi bedömer att mängden funktionslabb kommer 
att öka liksom att trenden med delade ”clean desktop” labb kommer 
att fortsätta. Med förändrade fysiska förutsättningar så menar vi att 
delade inköp av förbrukningsmateriel och utrustning kommer att 
vara rådande, snarare än att varje forskargrupp står för sina egna 
inköp. Den egna labbänken kommer inte längre att vara normen. 
Detta påverkar såklart även behovet av antal kvadratmeter laborativ 
yta, men är drivet av ekonomiska parametrar snarare än att mängden 
laborativa moment minskar som vi såg i avsnittet ovan.

En plats till alla? Överallt?
Allt sedan grundandet av de europeiska universiteten har de fysiskt 
byggts upp utgående från klostertraditionen. De äldsta kvarvarande 
universitetsbyggnaderna är just replikor av kloster med muromgär
dade gårdar och ett avståndstagande mot yttervärlden. Det tysta 
tänkandet skedde i den egna klostercellen, genom lågmälda samtal 
vidareutvecklades idéer och bröts mot andra infallsvinklar, i biblio
teket samlades kunskapen och blev därigenom själva hjärtat i verk
samheten och katedralen kunde dubbelnyttjas både för själslig och 
världslig bildning – det var bara olika teman på mässandet.  Även om 
universitetens utveckling under snart tusen år har påverkats av olika 
tankeströmningar och en allt mer utvecklad vetenskaplig metod, 

liksom synen på vad som är universitetets roll i samhället, så kvarstår 
vissa av de äldsta särdragen i universitetens fysiska konstitution. Det 
egna tjänsterummet, samtalet/seminariet som metod, kunskap do
kumenteras och sprids (numera digitalt) genom bibliotekens försorg 
och en kvardröjande betoning på ”katedralsundervisning”.

Beskrivningen är självklart skriven med en viss spets, men ger 
också en förklaringsmodell till varför universitet ser ut som de gör. 
Samhällsutvecklingen har gjort att vi inte längre har slutna univer
sitetsborgar, men tanken att universiteten skall vara integrerade i 
en stadsväv och yttre samhällsliv är inte, i svensk kontext, äldre än 
25 år. Samtidigt som vi vet att kunskapsutveckling i allt högre grad 
är ett lagarbete och sker i en social process så är universiteten en av 
få arbetsplatser som fortfarande erbjuder plats för det egna tysta 
tänkandet utan distraktion från omgivningen. Tankemässigt brukar 
vi skilja på korta och långa frågor när vi ska beskriva vad man gör för 
”skrivbordsarbete”. De långa frågorna (skriva, läsa osv.) kräver hög 
grad av koncentration – och ofta enskildhet, och därtill anpassade 
fysiska miljöer, och skiljer sig från de korta frågorna (maila och kom
municera på annat sätt) som ofta går att utföra oaktat fysisk miljö. 
Inom universiteten behandlas fler långa frågor än i samhället i stort.

Men vi befinner oss i en brytningstid. Av universitetens klassiska 
byggstenar är flera under förändring. Biblioteken är inte längre det 
de har varit – i stor utsträckning har de spelat ut sin roll som fysisk 
plats för de flesta forskare inom universitetet, men används fortsatt 
mycket av universitetets studenter (och förser forskarna med den 
digitala infrastruktur de behöver för sin forskning). Nya pedagogiska 
metoder, inte minst möjliggjorda genom framväxande teknologier, 
gör att mängden katedrala föreläsningar minskar till förmån för 
andra sätt att lära ut. Det lågmälda samtalet har flyttat från det talade 
ordet till det skrivna och sker allt mer online på upptänkliga vis och 
plattformar.

The Francis Crick Institute i London där mer än hälften av den experimentella miljön är gemensamma core facilities
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sammanfattning

Om vi kondenserar detta kapitel i några punkter som vi tar 
med när vi kvantifierar Sahlgrenska akademins lokalbehov 
i kommande kapitel:

•	 Andelen labb som del av den totala lokalarean kommer 
att minska, samtidigt som antalet anställda fortsätter 
att öka. 

•	 Allt fler resurser kommer att samlas till en gemensam 
infrastruktur, hur långt detta kan drivas beror inte minst 
på hur den fysiska miljön kan komma att förändras.

•	 Det egna tjänsterummets tid är förbi, däremot inte den 
egna arbetsplatsen. Antalet arbetsplatser kommer att 
bli fler men antal kvadratmeter per arbetsplats färre. 
Särskild vikt skall läggas på att erbjuda besökande 
möjlighet till en tillfällig arbetsplats.

Frågan är då hur den forskandes arbetsplats för främst ”in silico”
arbete ska se ut och hur ägarskapet över arbetsplatsen ska vara? Det 
går inte att ge ett otvetydigt svar, men svaret kan fördjupas genom 
ytterligare en fråga; är arbetet en plats vi går till eller något vi gör? 
Teknisk utveckling, bärbara datorer, smarta telefoner och utbyggt 
trådlöst bredband, gör att de allra flesta vanligt förekommande kon
torsliknande arbetsuppgifter kan utföras i princip var som helst (allra 
helst de korta frågorna). Denna insikt har lett till framväxten av olika 
arbetsplatskoncept som handlar om att dela på platser och skapa 
möjlighet till olika arbetsuppgifter i olika konfigurationer. En kultur 
av platsdelning ska åstadkommas. Koncepten har, med varierad 
och ibland begränsad framgång, prövats i akademiska miljöer. En 
förklaring till svårigheterna att implementera detta i akademin ligger 
naturligtvis i arbetets art (långa uppgifter) men också i akademins 
fysiska tradition (klostret). Kulturkrocken blir för stor.

Drivkraften att pröva andra arbetsplatskoncept än det egna tjänste
rummet ligger i ekonomi (att få högre användning av de areor man 
förhyr), att kunna erbjuda en mer varierad arbetsplatstypologi och 
att få ett ökat samarbete genom att göra medarbetare mer synliga för 
varandra. Samtliga drivkrafter går självfallet att kritisera, men vi tror 
att framtiden ligger i att skapa varierade och goda förutsättningar för 
Sahlgrenska akademins anställda, att förstå att ett arbetssätt inte pas
sar alla anställda utan att pluraliteten är normen. Sahlgrenska akade
min behöver också visa att man erbjuder en attraktiv arbetsmiljö för 
att både rekrytera och kvarhålla de bäst lämpade forskarna och andra 
anställda. Men vad är attraktion, och hur åstadkoms detta?

Bedömningen är att den egna arbetsplatsen även under den framtid 
vi överblickar (1015 år) kommer att behövas, men att det inte per se 
skall vara placerad i ett enskilt rum. Vi förutspår att arbetsplatsen 
inte behöver vara en och samma under en hel tidsrymd – utan kan 
förändras under anställningen/året/månaden/dygnet. Sahlgrenska 

akademins anställda är rörliga, många bedriver sitt värv på fler 
platser än vid hemmainstitutionen. Det kan röra sig om uppdrag och 
projekt inom universitetssjukvården/tandvården, arbete inom en 
core facilitet eller på annan plats – inte minst från den egna bostaden 
(på gott och ont). Därför tror vi att det är viktigt att man inom olika 
delar av Sahlgrenska akademin erbjuder möjlighet för ”gästarbete” 
för de som tillfälligtvis uppehåller sig i lokalerna – här blir det särskilt 
viktigt att tillse att det tekniska stödet (bredband, skrivare, tillgång till 
servrar, passersystem osv) fungerar på ett fullgott sätt.

Det muromgärdade universitetet i Salamanca  världens tredje äldsta universitet
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Låt oss inledningsvis fastslå att behovet av forskningslokaler för Sahl-
grenska akademin står i direkt relation till antalet anställda och vad 
dessa anställda gör. Ett tämligen basalt påstående, men ändå ack så 
viktigt. En utmaning när det gäller att förstå Sahlgrenska akademins 
framtida behov handlar just om detta med anställda. En stor del av 
verksamheten sker i lokaler där Sahlgrenska akademin inte har ett 
direkt hyresförhållande, ofta fullständigt integrerad i den kliniska 
sjukvårdsverksamheten. Därför har en försvarlig del av arbetet med 
lokalprogrammet handlat om att för första gången identifiera var 
de anställda vid akademin huvudsakligen uppehåller sig och vilka 
behov som finns av just de lokaler som hyrs direkt av Sahlgrenska 
akademin. Detta har varit särskilt problematiskt då inga register eller 
andra administrativa system, vare sig hos akademin eller hos Västra 
Götalandsregionen, innehåller uppgift om huvudsakligt arbetsställe. 
I nedanstående utgår vi därför i huvudsak ifrån bedömningar gjorda 
av administrativa chefer (motsvarande) på respektive berörd institu-
tion.

Sahlgrenska akademin - en återblick
Under Sahlgrenska akademins snart 20 år har en tillväxt skett av 
antalet anställda - i antal individer från kring 1400 till kring 1800 
personer, en ökning på omkring 2% per år (se Diagram 2). Samtidigt 
har en förändring i personalsammansättningen skett där den tek-
niskt/administrativa personalen minskat från drygt 600 personer till 
knappt 500, och den undervisande/forskande personalen (inklusive 
doktorander) ökat från drygt 800 till omkring 1300 individer, dvs en 
årlig ökning av dessa personalkategorier med cirka 3%.  (se Diagram 
3). En annan påverkansfaktor är att personal har överförts från 
fakulteterna till Göteborgs universitets gemensamma förvaltning. 
Rent faktiskt, om vi pratar i användning av lokaler, så har därför 
inte antalet personer verksamma på Medicinareberget som arbetar 
med tekniskt/administrativa tjänster minskat i den omfattning som 
minskningen av personer i dessa personalkategorier för Sahlgrenska 
akademin låter påskina. Deras anställning flyttas till den gemen-
samma förvaltningen, men rent praktiskt har de sitt tjänsteställe kvar 
på Medicinareberget.

Framtida behov av  
forsknings lokaler
Sahlgrenska akademin bildades för snart två decennier sedan genom en sammanslagning 
av tre fakulteter, den medicinska, den odontologiska och den vårdvetenskapliga. Med ut-
gångspunkt i denna korta, men samtidigt händelserika, historia tecknas i det här kapitlet en 
framtidsbild av akademins behov av forskningslokaler inklusive lokaler för forskningsinfra-
struktur – med den skarpa avgränsningen att exkludera de lokaler som direkt faller under 
universitetssjukvård och universitetstandvård.

6
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Diagram 2: Anställda vid Sahlgrenska akademin - Antal 200112-201712 och 201808, exklusive anställda utan lön
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Kort om areabegrepp
Innan vi ger oss in i framtiden och börjar diskuterar lokaler krävs 
en kort utvikning om kvadratmeter. För en kvadratmeter är inte 
nödvändigtvis samma sak som en annan kvadratmeter, utan hur en 
kvadratmeter definieras styrs av mättekniska areabegrepp. När vi 
arbetar med verksamhetslokaler är vi i huvudsak intresserade av två 
areatyper LOA:vp och LOA. LOA:vp (utläses lokalarea för verksamhet 
och personal) är arean av de rum som används för verksamheten så-
som kontorsrum, laboratorier, lunchrum osv. LOA (utläses lokalarea) 
innefattar, förutom LOA:vp, även LOA:k (lokalarea för kommunika-
tion) dvs. korridorer, trapphus osv. Det är LOA som man (vanligtvis) 
betalar hyra för. När vi vidare diskuterar en byggnads effektivitet så 
är det relationen mellan LOA:vp och LOA vi menar. Önskan är att 
det ska finnas så lite kommunikationsytor och så mycket verksam-
hetsyta som möjligt (inom rimlighetens gräns) för att så stor del av en 
byggnad ska användas för det den är tänkt för – att bedriva verksam-
het. I gamla och ombyggda lokaler blir ofta effektivitetstalen lägre än i 
nyare byggnader (se Figur 8).

I Göteborgs universitets lokaldatabas finns uppgift om BRA (bruksa-
rea, marginellt större än LOA) och LOAe (enskild lokalarea – dvs den 
area som en specifik hyresgäst hyr, i princip samma sak som LOA:vp, 
men inkluderar bl.a. internkorridorer). Relationen mellan BRA/LOAe 
för Medicinarelängan och Hälsovetarbacken är 1,53 där vi i ett ny-
byggt hus med motsvarande verksamhet hade förväntat oss 1,25-1,35. 
Det betyder att, föga förvånande, att byggnaderna är ineffektiva och 
att det finns möjliga effektiviseringsvinster – men då krävs omfat-
tande ombyggnationer.

Anställda och lokaler
Samtidigt som totala antalet anställda för Sahlgrenska akademin har 
ökat med drygt 20% sedan 2007 har den area som akademin förhyr 
på Medicinareberget/Hälsovetarbacken ökat med omkring 10% (från 
54 000 kvm BRA till dagens 59 000 kvm BRA) (se Diagram 5). Som 
vi såg ovan har antalet forskande och undervisande personal ökat 
med omkring 60%. 

Ett annat sätt att uttrycka det är att antalet kvadratmeter BRA per in-
divid har minskat från omkring 40 per person 2007 till 33 per person 
idag, en minskning med närmare 20% per person (se Diagram 7). Dvs 
samtidigt som antalet anställda har ökat har antalet kvadratmeter 
per person minskat sedan akademins bildande. Att uttala sig om den 
totala lokalkostnaden under perioden är vanskligt då universitetet 
har bytt redovisningsprincip för lokalkostnaderna. Notabelt är att 
hyra (hyran är en del av den totala lokalkostnaden) per kvadratmeter 
BRA sjunker under tidsperioden från 2007 från 1895 kr/kvm/år till 
1645 kr/kvm/år (se Diagram 4). Del av denna sänkning beror på avtal 
med fastighetsägarna som är av självkostnadskaraktär och därige-
nom har Göteborgs universitet kunnat dra fördel av de låga mark-
nadsräntorna under det gångna decenniet.

Ovanstående utsaga är dock förknippat med en riktigt stor brasklapp 
och en lite mindre brasklapp. Den stora brasklappen rör att utsagor 
om antalet anställda, liksom ökningen av antalet anställda, gäller 
samtliga anställda vid Sahlgrenska akademin, inte bara de anställda 
som bedriver sin verksamhet på Medicinareberget och Hälsovetar-
backen i lokaler som Sahlgrenska akademin har ett direkt hyres-

Figur 8: Areabegrepp i enlighet med den svenska standarden Area och volym för husbyggnader: SS 21054:2009.
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m.m., hyra är vad som betalas till fastighetsägaren. 
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förhållande till. Antalet anställda inkorporerar även de som arbetar 
inom universitetssjukvården/-tandvården i lokaler som upplåts av 
Västra Götalandsregionen. Vi vet därför inte var och hur ökningen 
har skett. Det går heller inte att få fram denna uppgift då den, som 
beskrivet ovan, inte finns registrerad - varken Sahlgrenska akademin 
eller Västra Götalandsregionen för register över "tjänsteställe".

En viss indikation kan vi dock få genom att studera fakultetens 
institutioner (som bildades efter organisationsförändringen 2006). 
Neurovetenskap och fysiologi, Medicin och Biomedicin har, med olika 
tillväxttakt, gått från omkring 250 anställda till dagens knappt 400 
per institution. Kliniska vetenskaper och Odontologi är i princip lika 
stora idag som 2006 (200 resp. 100 anställda), medan dess Vårdve-
tenskap och hälsa uppvisar en 80% ökning från 100 till dagens 180 
anställda (se Diagram 6).

Ovanstående ger viss men ändå svag "evidens" för att tillväxten av 
de anställda i högre grad skett i lokaler som fakulteten själva förhyr 
än annorstädes. Det är i vart fall en stark tillväxt för de institutioner 
som dominerar förhyrningen på Medicinareberget och i Hälsovetar-
backen.

Den andra, mindre, brasklappen rör areauppgiften per anställd. 
Redovisat är det totala antalet kvadratmeter BRA som Sahlgrenska 
akademin förhyr, dvs. inklusive undervisningslokaler, core facilities 
och annat som är gemensamt för hela akademin. Men slutsatsen blir 
ändå densamma då förändringarna är små, dvs. att area per anställd 
är vikande. Om vi undantar utbildningslokalerna så har akademin 
omkring 16 kvadratmeter BRA per anställd, men då inträder ovan 
nämnda osäkerhetsfaktor – vi vet inte var de anställda bedriver sitt 
huvudsakliga arbete (se Diagram 7). 

Slutsatsen av ovanstående resonemang blir att det är svårt att uttala 
sig specifikt för Sahlgrenska akademin i aggregerad form och på så 
vis få en jämförelse med andra fakulteter eller lärosäten. Då måste en 
tidskrävande fördjupning göras. Att få en fullständig överblick över 
alla lokaler Sahlgrenska akademin använder sig av, inklusive de som 
Västra Götalandsregionen ställer till akademins förfogande, är en i 
det närmaste ogenomförbar uppgift.

Core facilities, nu och framtiden
Den uppmärksamme läsaren noterade att Core Facilites inte särskilt 
omnämns i texten ovan. Det beror dels på att en egen förstudie för 
Experimentell Biomedicin (EBM) är genomförd i eget projekt. En 
förstudie som pekar på ett behov av att både bygga om och bygga till 
befintligt EBM. Det beror också av att framtiden för Core Facilities är 
svårbedömd – diskussion om ”lätta” core facilities har dykt upp under 
arbetets gång – samtidigt som det inte finns en egentlig diskussion 
om hur sådana skulle organiseras (som organisatorisk del av Core 
Facilities eller som samverkan inom eller mellan institutioner).

Förstudien för EBM pekar på en ökning av lokalarean från dagens 
8200 kvm LOA till drygt 10 500 kvm LOA år 2030. Om detta ska 
genomföras såsom förstudien föreslår eller inte beror helt på vilken 
verksamhet som Sahlgrenska akademin vill kunna utföra på EBM. En 
fördjupning av det tidigare arbetet har därför inletts. Klart är dock att 
EBM idag på grund av byggnadens struktur har kapacitetsbrist och är 
sårbart för inkommande smitta.

Vår samlade bedömning är att övriga Core Facilites på 10-15 års 
sikt kommer att spela en allt viktigare roll. Att ta höjd för ökning av 
verksamhetsarean från dagens 1200 till 2000 kvm LOA:vp menar vi 
är rimligt. Vad denna area skall innehålla är dock inte lätt att förutspå 
– men behöver klart vara behovsdriven. Det är en ledningsfråga att 
styra, om så är önskvärt, laborativ verksamhet till ökat samnyttjande 
och delning.

Sahlgrenska akademins forskningslokaler, 
en ögonblicksbild
Som beskrevs i inledningen till detta kapitel så ser vi att behovet 
av forskningslokaler står i direkt relation till antalet anställda och 
vad dessa anställda gör. Vi har vidare konstaterat att det är svårt att 
veta hur många anställda som dagligen uppehåller sig i lokaler som 
Sahlgrenska akademin förhyr. För att hitta någon framkomlig väg 
har fråga ställts till respektive administrativ chef om hur många av 
institutionens anställda som har sin huvudsakliga arbetsplats i de 
hyrda lokalerna. Vi också frågat om det finns andra personer från 
andra organisationer som dagligen bedriver verksamhet i institutio-
nens lokaler samt hur många arbetsplatser ("skrivbordsplatser", dvs 
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Aktiva på MB och HVB* Kvadratmeter (LOA:vp - lokalarea för verksam-
het och personal)

Anställda Besök-
are**

 plat-
ser***

Totalt 
LOA:vp

Kontor Labb Personal Möte Förråd Övrigt Varav 
delat

Vårdvetenskap 
och hälsa 160 0 165 1667 1348 124 118 50 27

Biomedicin 166 15 93 3416 1145 1999 59 42 86 85 73

Neurovetenskap 
och fysiologi 240 74 315 4912 2174 1819 76 155 397 291

Medicin 168 9 166 2185 1192 270 169 105 287 162 276

Totalt 728 78 748 12696 5859 4088 428 420 820 565 349

Experimentell 
biomedicin 59 5823 254 3907 283 42 801 536

Sambio core 
facilities 47 1287 263 791 93 88 52 240

Totalt 106 7022 517 4698 376 42 889 588 240

Aktiva Kvadratmeter LOA:vp/anställda och besökare

på MBHVB Kontor Labb Personal Möte Förråd Övrigt Totalt per 
person

Vårdvetenskap 
och hälsa 160 8,4 0,8 0,7 0,3 0,2 10,4

Biomedicin 181 6,3 11,0 0,3 0,2 0,5 0,5 18,9

Neurovetenskap 
och fysiologi  314 6,9 5,8 0,2 0,5 1,3 0,9  15,6 

Medicin 177 6,7 1,5 1,0 0,6 1,6 0,9 12,3

Totalt 832 7,0 4,9 0,5 0,5 1,0 0,7 14,6

Experimentell 
biomedicin 59 4,3 66,2 4,8 0,7 13,6 9,1 98,7

Sambio core 
facilities 47 5,6 16,8 2,0 0,0 1,9 1,1 27,4

Totalt 106 4,9 44,3 3,5 0,4 8,4 5,5 67,1

HYRD AREA PER INSTITUTION

* MB står för Medicinareberget och HVB för Hälsovetarbacken 

** Besökare beskriver andra än de som är anställda vid institutionen som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i institutionens lokaler 

*** Antal arbetsplatser som finns på institutionen

Tabell 3: Till höger redovisas respektive institutions förhyrning av lokalarea för verksamhet och personal, även uppdelat på typ av lokal. Till vänster redovsias 

antalet anställda och andra som dagligen bedriver sin verksamhet i institutionens lokaler på Medicinareberget/Hälsovetarbacken samt antalet arbetsplatser som 

finns i dessa lokaler

Tabell 4: Till vänster redovisas antalet personer ("aktiva") som har sin huvudsakliga arbetsplats i institutionens lokaler, till höger redovisas respektive institutions 

förhyrning av olika typer av lokalarea dividerat med antalet personer ("aktiva") som använder lokalerna.
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Aktiva på MB och HVB* Kvadratmeter (LOA:vp - lokalarea för verksam-
het och personal)

Anställda Besök-
are**

 plat-
ser***

Totalt 
LOA:vp

Kontor Labb Personal Möte Förråd Övrigt Varav 
delat

Vårdvetenskap 
och hälsa 160 0 165 1667 1348 124 118 50 27

Biomedicin 166 15 93 3416 1145 1999 59 42 86 85 73

Neurovetenskap 
och fysiologi 240 74 315 4912 2174 1819 76 155 397 291

Medicin 168 9 166 2185 1192 270 169 105 287 162 276

Totalt 728 78 748 12696 5859 4088 428 420 820 565 349 platser för enskilt arbete) som institutionen förfogar över. Samtliga 
frågor berör just de lokaler som Sahlgrenska akademin själva hyr och 
förfogar över på Medicinareberget och Hälsovetarbacken.

Med Göteborgs universitets lokaldatabas som utgångspunkt har alla 
lokaler på Medicinareberget och Hälsovetarbacken kunnat beskri-
vas såsom vi redovisat i nulägeskapitlet. I vidstående tabell finns 
sammanställning på institutionsnivå för de fyra institutioner och 
Core Facilities som är de huvudsakliga hyrestagarna av Sahlgrenska 
akademins lokaler på Medicinareberget/Hälsovetarbacken (Institu-
tionen för Odontologi har inte ingått i denna kartläggning då det sker 
ett parallellt arbete som rör deras verksamhetslokaler inom ramen för 
arbete med att definiera Universitetstandvårdsenheter).

I tabell 3 återfinns i de infärgade kolumnerna till höger antalet kva-
dratmeter lokalarea av olika typ (kontor, labb, personalutrymmen, 
mötesrum, förråd och övrigt) som institutionen förfogar över. Inom 
begreppet "labb" återfinns, förutom labbutrymmena, labbstödjande 
utrymmen såsom kylrum, odlingsrum, apparatrum osv.  Till vänster 
återfinns uppgift om antalet anställda, "besökare" (dvs. personer som 
inte är anställda vid Sahlgrenska akademin men som dagligen bedri-
ver verksamhet i lokalerna) och antalet arbetsplatser.

I tabell 4 divideras antalet kvadratmeter av olika typ med antalet 
aktiva personer (dvs. sådana som dagligen bedriver sin verksamhet i 
institutionens lokaler på Medicinareberget och Hälsvetarbacken). På 
så vis erhålls ett jämförelsestal mellan institutionerna där areauppgif-
ten säger något om verksamheten idag.

Siffrorna för Core Facilities blir missvisande då antalet anställda inte 
är en lämplig storhet att relatera Core Facilities verksamhet till. Därför 
har vi hanterat Core Facilities i särskild ordning ovan.

Utgående från tabellen kan några konstateranden göras:

•	 Antalet kvadratmeter LOA:vp per ”aktiv person” skiljer sig mellan 
institutionerna och blir fler ju mer laborativ verksamhet som finns.

•	 Intrycket i modell och bekräftat i intevjuver är att både Biomedicin 
och Neurovetenskap och fysiologi har brist på kontor/skrivplatser, 
för att komma upp till kring 8,5 kvadratmeter kontor per person, 
vilket är i underkant av behovet taget dagens lokalkomposition, 
behöver Biomedicin tillföras 490 kvm LOA:vp eller omkring 600-
650 kvm LOA och Neurovetenskap och fysiologi omkring 440 
kvm LOA:vp eller omkring 550-600 kvm LOA. 

Antal anställda styr lokalbehovet
Vi kan redan nu avslöja att det inte går att finna ett exakt svar på 
frågan hur många kvadratmeter lokalarea Sahlgrenska akademin 
behöver hyra 2030 för sin verksamhet. Kanske inte så förvånande. 
Men det betyder inte att vi inte kan studera olika scenarier som ger 
olika utfall. I den här rapporten har vi valt att titta på de två extrem-
fallen; att Sahlgrenska akademin sitter kvar i samma lokaler som idag 
med en utökning i existerande lokaler, t.ex., de lokaler som Naturve-
tenskapliga fakulteten lämnar efter med få eller inga anpassningar (vi 
kommer längre fram referera till detta som Scenario 1), eller att Sahl-
grenska akademin bygger i princip allt nytt (Scenario 2). Ingetdera 
torde vara med sanningen överensstämmande - men ger oss viktiga 
principiella ingångsvärden för framtida ställningstaganden.

För att hitta Sahlgrenska akademins framtida lokalbehov tar vi ut-
gångspunkt i antalet anställda och deras kontors-/skrivplatser inklu-
derat ytor för paus och möten, därefter vi relaterar, i nästa delkapitel, 
labb och andra miljöer just till kontorsplatsen.

Trots att en stor del av personalen inte tillbringar särskilt stor del av 
sin tid vid skrivbordet behöver de flesta inom akademin ha en egen 
arbetsplats. Alla har däremot inte behov av ett eget arbetsrum. Dis-
kussion och resonemang kring detta återfinns i tidigare kapitel.

Ett framtidsläge som utgår från att verksamheten är kvar i dagens 
lokaler behöver ingen närmare beskrivning - det kommer vara i stora 
stycken samma typ av kontorsmiljöer som idag.  Antalet kvadratme-
ter per anställd framgår av tabell 4, även om vi behöver ordna så att 
Biomedicins och Neurovetenskap och fysiologis brist på kontorsar-
betsplatser rättas till

För framtidsläge med kraftig ombyggnation eller nybyggnation kan 
dock arbetsplatserna ordnas på annat sätt. För att exemplifiera och 
inte göra ett för abstrakt resonemang skapar vi en teoretisk avdelning 
om 80 personer. Den består av omkring 8 forskargrupper med var-
dera 8-12 personer. I varje forskargrupp finns behov av eget rum (av 
bl.a. personalledande och sekretesskäl) och ytterligare ett enpersons-
rum som kan användas för medarbetare som av olika skäl behöver 
avskildhet permanent eller för stunden. Därtill kommer det behövas 
fler antal mötesrum/smårum än idag där medarbetare kan dra sig un-
dan för enskilda samtal, videokonferenser eller telefonsamtal än det 
gör i miljöer med övervikt cellkontor. Ett alternativ kan så klart vara 
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att tillföra ”telefonrum” med plats för en persons tillfälliga arbete (3-5 
kvadratmeter), men vi har inte tagit med det i nuläget (se figur 9).

För att illustrera hur ett kontorskluster kan se ut finns ovan en bild 
över olika typer av rum och storlekar som kan ingå. Exakt dimen-
sionering behöver ses över i framtida projekt, men en vägledande 
princip är att ett bör utgå från nedanstående princip i en avdelning 
med 80 medarbetare:

•	 16 arbetsrum för 1 person

•	 8 arbetsrum för 6-8 personer

•	 4 mötesrum för 12 personer

•	 4 mötesrum för 6 personer

•	 1 ”social yta” t.ex. ett fikarum

Totalt behövs då 660 kvadratmeter LOA:vp för 80 personer (motsva-
rande 8,5 kvadratmeter/person jämfört med dagens kring 9 kvadrat-
meter (med justering för lokalbristen hos Biomedicin och Neuro), 
om vi bara studerar själva arbetsplatsen blir LOA:v 6 kvadratmeter/
person, att jämföra med dagens 7 kvadratmeter/person). Detta är en 
målbild som i princip endast är möjlig att åstadkomma vid nybygg-
nation.

Framtidens labbmiljö
För att svara på hur framtidens labbmiljö kan te sig så utgår vi från 
nuläget. I tabell 5 har vi studerat relationen mellan dagens kontors-
miljöer och mängden labb och ”resten” (förråd och övriga utrymmen).

För att exemplifiera så har Biomedicin 1,3 kvadratmeter labb för varje 
kvadratmeter kontor (normaliserat utgående från nuvarande kon-
torsbrist). På samma sätt har Vårdvetenskap 0,5 kvadratmeter övriga 
area för varje kvadratmeter kontor.

Vi har tidigare konstaterat att mängden laboratorier inom Sahlgren-
ska akademin bedöms minska och fler laborativa resurser göras 
gemensamma. Men hur mycket kommer då de laborativa ytorna att 
minska på 10 års sikt? Vår bedömning är att cirka 20% minskning 
av de laborativa ytorna bör vara tillämpligt som en utgångspunkt. 
Denna påverkas självfallet av många olika parametrar, där en är 
att Sahlgrenska akademin stannar kvar inom Medicinareberget/ 
Hälsovetarbacken. Det kommer inte att gå att nå samma effektivitet 
i gamla lokaler som det kommer att kunna göras i nya eller kraftigt 
ombyggda. Skulle man i stället bygga nytt kanske vi hade dristat oss 
till att minska de laborativa ytorna ännu mer, kanske ner till 60-70%, 
men då behövs fördjupande resonemang i varje enskilt fall, och inte 
minst handlar det om vilka fysiska förutsättningar som ges för ökat 
sam yttjande (närhet, större våningsplan, administrativt stöd osv).

Vi applicerar nu vår kunskap och samlar kunskapen om framtida 
kontorsmiljöer och relaterar dessa till labbmiljöer och övriga miljöer 
som verksamheten behöver. Nya "svälltal" (relation mellan kontorsar-
betsplatser/mötesrum/personalutrymmen och labb/övriga utrym-
men) kan tas fram. Ett nytt behovsläge för lokaler för forskning kan 
på så vis beskrivas på individnivå. Sammanställningen återfinns i 
tabell 6. För samtliga institutioner utom Medicin minskar lokalbe-
hovet med omkring 15% LOAvp, för medicin närmare 30% och hörs 
samman med ett antagande om en betydligt effektivare kontorsmiljö 
än idag.

600 kvm loa:VP för 80 pers:

7,5 kvm/pers

(6 kvm/pers kontor)
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Figur 9. Olika typer av rum och rumsstorlekar som bygger upp framtidens kontorsmiljö för Sahlgrenska akademin

SA 2030?
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"svälltal" idag Kvadratmeter per person idag

svälltal och 
lokaler idag**

Kontor*-> 
labb

kontor*-> 
resten**

kontor, möte, 
personal**

labb övrigt totalt

Vårdvetenskap 
och hälsa 0,0 0,05 9,9 0,0 0,5 10,4

Biomedicin 1,2 0,1 8,5 11,0 0,9 20,5

Neurovetenskap 
och fysiologi 0,6 0,2 8,5 5,8 2,2 16,5

Medicin 0,2 0,3 8,3 1,5 2,5 12,3

8,8 4,6 1,5 14,9

* Kontor innefattar även Personal och Möte 

** Justerat utgående från bristen av kontorslokaler för Biomedicin (har idag 6,9 kvm/person) och Neurovetenskap och 

fysiologi (har idag 7,7 kvm/person)

"svälltal" 2030 Kvadratmeter per person 2030

svälltal och 
lokaler 2030

Kontor*-> 
labb

kontor*-> 
övrigt**

kontor, möte, 
personal**

labb övrigt totalt

Vårdvetenskap 
och hälsa 0,0 0,05 8,5 0,0 0,4 8,9

Biomedicin 0,9 0,1 8,5 7,9 1,2 17,5

Neurovetenskap 
och fysiologi 0,5 0,3 8,5 4,0 2,4 15,0

Medicin 0,1 0,3 8,5 1,3 2,6 12,4

8,5 3,3 1,7 13,4

* Kontor innefattar även Personal och Möte 

** Svälltalet relaterar fortsatt till nulägets kvm kontor, behöver justeras proportionellt om antal kvm kontor ökar

Tabell 5 : Till höger beskrivs hur många kvadratmeter laborativa area respektive resterande area (förråd övrigt mm) som respektive institution har idag med 

utgångspunkt i en kvadratmeter kontor/möte/personalutrymmen, till vänster antal kvadratmeter per person per lokalkategori. Tabellen är justerad för den  konsta-

terade bristen på kontorslokaler för Biomedicin och Neurovetenskap

Tabell 6: Till höger beskrivs hur många kvadratmeter laborativa area respektive resterande area (förråd mm) som respektive institution bör kunna ha år 2030 med 

utgångspunkt i en kvadratmeter kontor/möte/personalutrymmen, till vänster antal kvadratmeter per person per lokalkategori år 2030 vid kraftig ombyggnation 

eller vid nyproduktion.
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Framtida antal anställda
Den sista pusselbiten vi behöver lägga innan vi kommer till en syntes 
är hyr många anställda Sahlgrenska akademin kan tänkas ha om 10 
år. Vi vet, taget erfarenhet från universitetssystemet att en högskola 
eller ett universitet växer med mellan 1 och 3 % per år. Generellt har 
det skett så sedan början av 1970-talet efter den stora högskoleut-
byggnaden. Naturligtvis finns hack i kurvan då nya verksamheter 
tillförs eller andra avskaffas.

För de fyra institutioner vid Sahlgrenska akademin som bedriver 
verksamhet på Medicinareberget/Hälsovetarbacken så kommer 
antalet anställda år 2030 som dagligen bedriver verksamhet i de 
lokaler akademin själv förhyr att uppgå till mellan 900-1100 personer 
utgående från dagens kring 800 personer.

Här bör inflikas en brasklapp som rör den verksamhet som akademin 
idag bedriver i lokaler som ställs till akademins förfogande av Västra 
Götalandsregionen och ersätts via s.k. ALF-medel. Det finns, i flera 
fall, pågående diskussioner om detta kommer att fortsätta eller inte. 
Om det inte blir så måste självfallet akademin själva ansvara för lo-
kalförsörjningen för dessa verksamheter. Lokaler för detta ingår inte i 
denna rapports sammanställning.

Framtida lokalbehov
I sista delen av den här rapporten som omsätter vi nu den kunskap 
som vi har fått och relaterar den nuläget. Vi bygger vidare på de två 
tankemodeller som vi beskrivit ovan:

I Scenario 1 så utgår vi från  att verksamheten stannar i dagens loka-
ler som kompletteras med redan existerande lokaler (t.ex., de lokaler 
som Naturvetenskapliga fakulteten lämnar, som då ianspråktas med 
få eller inga anpassningar) 

I Scenario 2  så byggs i princip allt nytt eller så görs stora anpass-
ningar av dagens lokaler (Scenario 2).

Utgångspunkten är enkel, vi tar ovanstående antal forskande och 
undervisande personer (ökning 1 respektive 3%) och utgår från kon-

antal anställda och lokalbehov

antal anställda och andra aktiva på  
Medicinareberget och Hälsovetarbacken

2019 2030 +1% 2030 + 3%

Vårdvetenskap och 
hälsa 160 177 215

Biomedicin 181 200 243

Neurovetenskap 
och fysiologi 314 347 422

Medicin 177 196 238

totalt* 832 919 1118

Tabell 7: tabellen beskriver hur många anställda och personer från andra organisationer som bedriver sin verksamhet i i institutionens lokaler idag på daglig 

basis ("aktiva") samt en prognos på antalet "aktiva" individer år 2030 vid en årlig tillväxt om 1 respektive 3 procent

torsarbetsbehovet. I scenario 1 utgår vi från att kontorsmiljön inte blir 
effektivare än idag – dock minskar laboratorierna relativt kontorsmil-
jöerna till 80% av dagens nivå. I scenario 2 utgår vi från att kontoren 
blir effektivare, modellen ovan, och att de laborativa ytorna blir 80% 
mindre mot dagens, men står i relation mot framtida kontoslokaler  
vilket i absoluta tal innebär en minskning av de laborativa ytorna om 
30% per anställd. Resultatet ges av vidstående tabell 8 i termer av 
LOAvp.

En något överraskande slutsats blir att en 1% ökning av Sahlgrenska 
akademins verksamhet kan rymmas inom dagens lokalbestånd i 
scenario 1, men förutsätter att laboratorier görs om till kontorsarbets-
platser. En annan slutsats är att om verksamheten ökar med 3% så 
behövs ytterligare 3 000 kvm LOA:vp åstadkommas i scenario 1.

En inte fullt lika överraskande slutsats är att om lokalerna byggs nya 
eller om en kraftig ombyggnation sker så minskar lokalbehovet i 
scenario 2 - det är ju just den effekt som behöver åstadkommas.

Men LOA:vp är ju bara den innehållsliga delen av svaret. För att få 
fungerande lokaler behövs även korridorer, trapphus m.m.. Det är 
också areor som verksamheten betalar hyra för och här är effektivite-
ten i byggnaderna avgörande. För att komma fram till det slutgiltiga 
svaret på Sahlgrenska akademins lokalbehov så behöver vi omvandla 
LOA:vp till LOA, det gör vi genom att applicera svälltal för realtionen 
LOA:vp/LOA (se direkt under inledningen av detta kapitel) som är 
1,53 idag, något bättre (1,5) i scenario 1 och vi antar 1,3 i scenario 2.

Slutsatsen är att lokalbehovet varierar mycket beroende på om vi 
studerar kraftig om- eller nybyggnad, men påverkas självfallet även 
av hur stor effektivitet vi kan få i Scenario 1. Men den praktiska kon-
sekvensen av ny- eller ombyggnation är att den hyrda mängden area, 
med samma verksamhetsarea (LOA:vp) är omkring 30% lägre vid ny- 
eller kraftig ombyggnation (se Tabell 9)

Slutligen, för att studera hur stor en nybyggnad behöver vara behöver 
vi veta vilken Bruttoarea (BTA) som behövs. Då kan vi ansätta sväll-
ningstalet LOA/BTA till 1,4 vilket ger ett BTA behov om 25 000 - 30 
000 kvadratmeter vid fullständig nybyggnation.



slutsats

Med ovanstående som bakgrund så konstaterar vi att:

•	 I detta lokalprogram så fångar vi in de institutioner som har verksamhet på 
Medicinareberget/Hälsovetarbacken i de lokaler som Sahlgrenska akademin 
förhyr exklusive Institutionen för Odontologi.

•	 Det finns ett omedelbart kontorslokalbehov hos Biomedicin och Neuroveten-
skap och fysiologi som vi bedömer till 650 respektive 600 kvadratmeter LOA

•	 Vi föreslår principer för kontorsarbetsplatser och vi relaterar storlek på labo-
ratorier till kontoren och tar vår utgångspunkter i nuläget

•	 Utgångspunkten i prognosen är antalet personer som är aktiva i akademins 
förhyrda lokaler

•	 Beredskap bör finnas för att Core Facilites/Sambio kan komma att växa med 
800 kvadratmeter LOAvp (från dagens 1200 till 2000), vi antar att tillväxten 
blir kraftigare om antalet anställda ökar med 3% än vid en 1% ökning

•	 För övriga forskningsverksamhet är lokalbehovet både relaterat till tillväxt-
takt och huruvida en hel- eller delvis nyproduktion är möjlig. Utgående från 
dagens cirka 22 200 kvm LOA så är areabehovet 24 000– 29 500 kvm LOA 
om det sker genom att verksamheten flyttar in i redan existerande byggnader 
som idag huserar annan verksamhet. I ett nybyggnadsscenario är motsvaran-
de behov 18 000 - 22 500 kvm LOA. Ytuppgifterna gäller för de fyra berörda 
institutionerna och Core Facilities exklusive EBM.

lokalbehov/anställd+besökare

Scenario 1 scenario 2

idag +1% +3% +1% +3%

loa:VP LOA:VP LOA:VP

Vårdvetenskap och 
hälsa 1 667 1 841 2 240 1 575 1 916

Biomedicin 3 900 3 655 4 447 3 504 4 263

Neurovetenskap 
och fysiologi 5 564 5 316 6 467 5 195 6 320

Medicin 2 185 2 354 2 864 2 416 2 939

totalt* 13 316 13 166 16 018 12 690 15 438

Tabell 8: Framtida lokalbehov hos respektive institution utgående från en årlig tillväxt om 1-3% och två scenarier - ett där verksamheten 

inryms i befintliga lokaler (Scenario 1) och ett vid ny- eller kraftig ombyggnation. Tabellen är justerad i nulägessammanställningen för den  

konstaterade bristen på kontorslokaler för Biomedicin och Neurovetenskap

Scenario 1 scenario 2

idag +1% +3% +1% +3%

LOA (1,53) LOA (1,50) LOA (1,3)

22 184 24 123 29 627 18 034 22 670

Tabell 9: Sahlgrenska akademins behov av forskningslokaler på Medicinareberget och Hälsovetarbacken exklusive lokaler för Odontologi, 

Kliniska vetenskaper och EBM. Tabellen är justerad i nulägessammanställningen för den  konstaterade bristen på kontorslokaler för 

Biomedicin och Neurovetenskap
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