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Intro

BAKGRUND - ITM INNOVATIONSARENA:

ITM-skolan strävar ständigt att ligga i framkant med KTH:s 
målbild som ledstjärna: ”KTH ska genom forskning och 
utbildning och nära samverkan med det omgivande samhället 
fortsätta att stärka sin position som ett av Europas främsta 
tekniska universitet”. 

Ett mål i ITM-skolans utvecklingsplan är en starkare och 
tydligare integration mellan skolans olika vetenskapsområden, 
tex nämns särskilt en starkare integration mellan produkt- 
och produktionsutveckling. Vidare är ett mål att stärka 
ITM:s genomslag inom innovation (realisera forsknings- 
och utbildningsresultat) samt att tydliggöra och förbättra 
förutsättningarna för en positiv samhällspåverkan.

ITM har en mycket omfattande grundutbildning och en tradition 
av attraktiva utbildningar med uttalade pedagogiska ambitioner 
och miljöerna behöver moderniseras för att bli ledande i Europa.

I olika projekt har ITM-skolan utvecklat den fysiska miljön i 
samband med utveckling av verksamheten och erfarit hur 
lokalerna kan bli ett viktigt verktyg i förändringsarbetet. 
Likaså hur den fysiska miljön påverkar attraktionskraft och 
välbefinnande för medarbetare och studenter har tydligt 
påvisats i bl. a enkäter och är erfarenheter som legat till grund 
för projektet. 

ITM-skolan önskar en fortsatt förändring och modernisering 
av skolans utbildnings-, forsknings-, innovations- och 
lärandemiljöer för bättre integration och samverkan 
mellan ämnen, forskare, lärare, studenter, institutioner, 
verkstadsresurser, innovatörer, entreprenörer, företag och 
omgivande samhälle för större integration och innovationskraft. 

UPPDR AGET

KTH:s Miljö och byggnadsavdelning har gett White Arkitekter 
i uppdrag att skapa ett projektupplägg för utveckling av ITM 
Innovationsarena inklusive grundutbildningsmiljöerna som MBA 
ansvarar för.

Uppdraget omfattar processledning, verksamhets- och 
lokalanalys samt platsanalys av tillgängliga platser för 
ITM Innovationsarena. Processledning innefattar stöd till 
arbetsgrupp, planering och genomförande av workshops. 

Utifrån analysfasen tas handlingsalternativ fram i en förstudie. 
Förstudien redovisas som enkla volymstudier och beskrivning av 
den fysiska miljön. 

Analys, lokalbehov och förstudie utgör beslutsunderlag inför 
vägval av ITM-skolans ledningsgrupp och MBA.

Utvecklingsplan  
2013 – 2016 

KTH ROYAL INSTITUTE 

OF TECHNOLOGY

INDUSTRIAL ENGINEERING AND  
MANAGEMENT

Academic  
Development plan
School of
Industrial Engineering and Management

Förutsättningar för uppdraget

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Förutsättningar för uppdraget har varit KTH Campusplan 2014, 
KTH:s Utvecklingsplan 2013-2016 samt ITM:skolans egna 
utvecklingsplan ITM Academic Development plan 2013-2016.   

UPPL ÄGG:

Analys och förstudie är sammanställd utifrån intervjuer med 
verksamheterna, workshops, studiebesök och lokalinventering 
samt arbetsgruppens arbete. 

Varje institution eller verksamhet presenteras i två delar, en 
verksamhetsanalys och en lokalanalys. I verksamhetsanalysen 
beskrivs organisation och arbetssätt och i lokalanalysen 
beskrivs lokalerna, verksamhetens syn på lokalerna, 
ändamålsenlighet och lokaleffektivitet samt framtida lokalbehov. 

Utifrån analysen har arbetssätt, organisation, 
samverkansmöjligheter, fysiska förutsättningar i byggnader 
och platser legat till grund för sammanställning av 
gestaltningsprinciper, lokalprogram och handlingsalternativ. 

Utredningen har tagits fram av White Arkitekter på uppdrag av 
Emilia Nyblom, KTH:s Miljö- och byggnadsavdelning genom 
ansvarig arkitekt Klara Frosterud, medarbetare Hanna Plato, 
Moa Lindunger och Rafel Crespo Solana.
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Process & Organisation

STYRGRUPP
Beslutande organ

WORKSHOP 1
Vision och projektmål 
2016.09.21

MBA KTH

Maria Granath, ansvarig byggprojekt
Emilia Nyblom, projektledare

LSA, lokalservice 

ITA, IT-avdelning

ITM-skolans ledningsgrupp +
arbetsgrupp:
Sofia Ritzén, projektledare,MMK
Anna Jerbrant, Indek
Björn Möller, MMK
Viktoria Martin, EGI
Gunilla Franzén Sivard, IIP
Mikael Ersson, MSE
Emilia Nyblom, projekledare MBA
Klara Frosterud, White
Hanna Plato,  White 
Jan Wikander, DO
Malin Sellby, FA, MSE
Annika Borgenstam, MSE
Matti Kaulio, Indek

ARBETSGRUPP
Verkställande / informationskanal 

ITM-skolans ledningsgrupp
Föredragande från arbetsgrupp

WORKSHOP 2
ITM-skolans kultur
2016.10.25

WORKSHOP 3
Arbetssätt 
2016.11.01

Fastighet 
Akademiska Hus

ITM-skolans ledningsgrupp + utökad institutionsrepr + arbetsgrupp:

Anders Broström, Indek
Anders Malmquist, EGI
Anders Söderberg,  MMK
Anna Jerbrant, Indek
Anna Thöresson Berg, DO
Anneli Ylitalo-Qvarfordt , EGI
Annika Lilja, DO
Björn Möller, MMK
Claes Tisell, MMK
Ellen Bergseth, MMK
Emilia Nyblom, KTH
Gunilla Franzén Sivard, IIP
Hanna Plato, White
Jan Wikander, DO
Johann Packendorf, Indek

PROCESS 

En arbetsgrupp med representanter från varje institution 
har tillsatts och har letts av Sofia Ritzén, projektledare för 
verksamheten tillsammans med projektledare från MBA Emilia 
Nyblom samt konsulter från White Arkitekter. Arbetsgruppen 
har träffats kontinuerligt under hösten 2016. 

Underlag för analys och lokalbehov har tagits fram genom:

INTERVJUER

Uppgifter har tagits fram genom intervjuer med institutionernas 
ledningsgrupper samt Deans office.

WORKSHOPAR OCH STUDIEBESÖK:

WS1 - Vision och projektmål - Drivkrafter, gemensam målbild
WS2 - ITM-skolans kultur - studiebesök NOD, Kista
WS3 - Arbetssätt - studiebesök Epicenter, Stockholm

INVENTERING

De olika institutionernas befintliga lokaler har inventerats.

Två ytterligare workshopar är planerade till våren 2017
WS4 - Samverkan med näringsliv, KTH Innovation mfl
WS5 - Studenter, grundutbildning, lärare mfl

Sofia Ritzén, projektledare, Maskinkonstruktion
Anna Jerbrant, Industriell ekonomi och organisation
Björn Möller, Maskinkonstruktion 
Viktoria Martin, Energiteknik
Gunilla Franzén Sivard, Industriell produktion
Mikael Ersson, Materialvetenskap
Emilia Nyblom, projektledare MBA
Klara Frosterud, ansvarig arkitekt, White
Hanna Plato, handläggande arkitekt, White 

Klara Frosterud, White
Mats Beijhem, IIP
Matti Kaulio, Indek
Michael De Lange, EGI
Mikael Ersson, MSE
NN, Indek
Ove Bayard, IIP
Moa Lidunger, White  
Viktoria  Walldin, White 
Sedigheh Bigdeli, MSE
Sofia Ritzén, Projektledning/MMK
Stefan Ståhlgren, MMK
Viktoria Martin, EGI
Stepan Schönecker
NN, DO

Arbetsgrupp: 

Sofia Ritzén, projektledare,MMK
Anna Jerbrant, Indek
Björn Möller, MMK
Viktoria Martin, EGI
Gunilla Franzén Sivard, IIP
Mikael Ersson, MSE
Klara Frosterud, White
Hanna Plato,  White 
Magnus Lindgren,  White
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September OktoberAugusti
2016

November December Januari
2017

PROJEKTUPPLÄGG

ANALYS VERKSAMHET/PLATS/LOKALER

INTERVJUER

WS01 Vision och projektmål  (16.09.21)

FÖRSTUDIE

WS02 ITM-skolans kultur (16.10.25)
WS03 Arbetssätt (16.11.01)

VÄGVAL

VERKSAMHETS-
BESKRIVNING

LOKALPROGRAM

WS04 SAMVERKAN

WS05 Studenter

PROGRAM-
HANDLIG

TIDPL AN 

MÅLDOKUMENT

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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ITM-skolan

ITM-SKOLAN 

ITM-skolan står för Industrell teknik och management och 
arbetar med utbildning och forskning inom energi-, maskin-, 
produktions-, materialteknik samt industriell ekonomi och 
organsisation. Verksamheten omfattar en rad områden och 
ämnen som är nödvändiga för att kunna utveckla nya produkter, 
material, produktionssystem och organisationer på ett tekniskt 
ledande, ekonomiskt och miljömässigt uthålligt sätt.

Skolan har verksamhet på KTH Campus och KTH:s campus 
i Södertälje. Skolans forskning finns idag på KTH Campus 
och skolans utbildningsprogram är uppdelade genom att 
civilingenjörs- och masterprogram läses vid KTH Campus och 
högskoleingenjörsprogrammen läses vid KTH Södertälje. Till 
hösten 2017 kommer även KTH Södertälje att ha forskning och 
utbildning på civilingenjör- och mastersnivå.

Deans Office är skolchefens centrala skolledning med 
funktionerna ekonomi, personal, kommunikation och utbildning. 
De administrativt verksamhetsansvariga på institutionerna 
och utbildningskansliet som hanterar studievägledning och 
utbildningsadministration hör också hit.

BERÖRDA VERKSAMHETER 

MATERIALVETENSKAP

ENERGITEKNIK

INDUSTRIELL PRODUKTION

INDUSTRIELL EKONOMI

MASKINKONSTRUKTION

DEANS OFFICE

UTBILDNINGSKANSLI

ÖVRIGA BERÖRDA 

GRUNDUTBILDNING

MILJÖ- OCH BYGGNADSAVDELNINGEN KTH

AKADEMISKA HUS



Lill-Jansskogen
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T

ITM-SKOLAN PÅ CAMPUS VALLHALLAVÄGEN

Brinellvägen 68 och 83
Industriell produktion (68)
Energiteknik (68)
Maskinkonstruktion (83)

Brinellvägen 23
Materialvetenskap

Lindstedtsvägen 3 och 30
Industriell ekonomi (30)
Deans office (30)
Utbildningskansli (3)

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Materialvetenskap (MSE)

FAKTA OM VERKSAMHETEN

Institution :  Materialvetenskap 
Prefekt:  Annika Borgenstam
Adress: Brinellvägen 23
Enheter: Processer, Strukturer och Egenskaper

På institutionen för Materialvetenskap finns idag 105 
verksamma personer varav 10 är professorer, 5 lektorer, 
3 bitr. lektorer, 1 adjunkt, 20 forskare, 1 adj. professor, 52 
doktorander, 8 postdoc samt 5 administratörer. Totalt finns 140 
skrivbordsplatser. Antalet anställda varierar något beroende på 
externa anslag. Detta påverkar framförallt antalet doktorander, 
postdocs och i viss mån antalet forskare.   

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT

Verksamheten är organiserad i tre enheter; Processer, 
Strukturer och Egenskaper, där varje enhet består av ett antal 
forskargrupper. Enheterna är fokuserade på olika delar av 
kedjan för design och utveckling av ett material. Varje enhet har 
både teoretisk och experimentell verksamhet och tillhörande 
lab. Det finns även ett avancerat karakteriseringslab som ligger 
utanför ordinarie enheter. Verksamhetens mål är att täcka hela 
kedjan, Processer - Strukturer - Egenskaper, för design av nya 
material både experimentellt och teoretiskt. Ett helhetsgrepp 
som detta är relativt unikt och en stor konkurrensfördel. 

Verksamhetsanalys

Unit of
Processes

Unit of
Structures

Unit of
Properties

Prefekt

Hero m

Advanced
Instrumentation Lab

Materials Science and Engineering

Management
group

PhD program

Education

Administration

Framtida utmaningar är att stärka enheten för Egenskaper samt 
öka samarbetet mellan de tre enheterna. Förutom dessa tre 
enheter finns organisation för utbildning och administration.  

SAMVERK AN

Institutionen samarbetar med ett mycket stort antal universitet 
och institut både nationellt och internationellt. Man har även 
ett stort antal samarbetspartners från näringsliv, framförallt 
Svenska storföretag som Sandvik, Scania, LKAB, SKB, Scania, 
TCSAB, SSAB, Seco och Atlas Copco. 
Fler samarbeten med stora utländska företag skulle vara 
önskvärt liksom ett ökat samarbete med verkstadsindustrin. 
Idag är man mycket beroende av hur svensk stålindustri går.

SAMMANFATTNING VERKSAMHET

Helhetstänket präglar institutionens arbetssätt och 
identitet. Man vill vara en institution som både genererar nya 
forskningsrön och realiserar idéer samtidigt som man ”gör 
nytta” och bidrar till Sveriges konkurrenskraft. Samverkan 
med både studenter och egna och internationella kollegor ger 
känslan att vara del i något större, i ett lag. Lagmetaforen syns 
även i synen på relationen till studenter där man vill anta rollen 
som en närvarande och tillgänglig ”coach”. Att coacha en 
student från ”Va? Till Aha!” är flow liksom att göra roliga saker 
tillsammans som inte är direkt undervisningsknutna för att skapa 
tillit och relation. 

Placering på Campus-KTH
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Foton från lokalerna

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Materialvetenskap (MSE)

FAKTA OM LOK ALER OCH UTEMIL JÖER

Byggnaden 43:35 är uppförd år 1967 och ritad av arkitekt 
Gunnar Henriksson. Den totala byggnadsarean är ca 12 000 
kvm och ombyggnationer har skett år 1987 och 2010. 

Institutionen för Bergsvetenskap, ”Bergs”, numera 
Materialvetenskap, fyllde tidigare hela huset. Lokalbehovet har 
minskat, vilket gjort att andra institutioner har flyttat in i huset 
och gjort att de olika enheterna splittrats upp på olika platser 
i huset. Husets innergård har byggts om till lab i ett senare 
skede. Byggnaden består av sju sammanbyggda husdelar 
benämnda K, L, M, N och R. Hus K är höghuset och innehåller 
kontor. Hus N består av hall 1 och 2 och hus L av hall 3 och 4. I 
mellanbyggnaden, hus M, finns diverse studentlokaler och lab, i 
hus R ligger hörsalar och övningssalar. 

Byggnad 43:35 påminner starkt om byggnaderna i 
Maskinkvarteret, utvändigt kubiska volymer och långa 
fönsterband, invändigt i organisationen av lokalerna och deras 
enkla utförande. Modulnätet är detsamma – uppbyggt i rutor 
med 2,8 meters sida för verkstäder och hallar samt 2,8 x 4,8 
meter för kontor.

ÄNDAMÅLSENLIGHET

Enheterna sitter uppdelade och utspridda över huset vilket 
innebär dålig kontakt mellan enheter och långa avstånd. 
Placeringen av fikarum i norra hörnet av huset gör det 
otillgängligt och det riktar sig därför inte till hela institutionen. 
Det finns stora lab som inte används så mycket som de borde.

NY TTJANDE AV LOK ALER

Störst är nyttjandet under kontorstid men många medarbetare  
är på arbetsplatsen även kvällar och helger. Vissa 
experimentkörningar kan pågå en hel vecka i sträck. 

VERKSAMHETENS SYN PÅ LOK ALER

Enheterna sitter utspridda över huset. De saknar platser 
att mötas på, även för spontana möten. Kontorslokalerna är 
öppna för studenterna. Det är bra att vara tillgänglig, men 
det är svårt att sitta ostört och jobba. De saknar en avskild 
vrå, där man kan jobba koncentrerat. De saknas även öppna 
studieplatser - ofta är det studentgrupper på 4-6 personer 
som ska jobba och lokalerna är inte möblerade för det. Man 
undviker ”det vita rummet” för att det är för ljust och man saknar 
videokonferensrum. Man vill gärna ha lokaler där man kan göra 
aktiviteter med studenterna  t. ex. spela innebandy.
Det är låg nyttjandegrad på lokalerna och det går inte att säga 
upp mindre delar av lokalerna vilket gör dem ineffektiva. Det 
står många oanvända maskiner/övergivna projekt i labben. Få 
utnyttjar den höga takhöjden. Man saknar ett centralt fikarum 
som gärna skall finnas i samband med ett bibliotek.

Lokalanalys

UTRYMMESANALYS

Det finns ca 105 medarbetare (140 skrivbordsplatser) och en 
förhyrd yta på ca 4950 KVM BRA. Det blir ca 47 kvm/person.

LOK ALBEHOV

Inbjudande gemensam entré
Ett gemensamt centralt fikarum
Samlad institutionsmiljö
Lab nära institutionen
Öppen arena (lab i höglager)
Spontana mötesplatser
Koncentrationsrum
Överblick
Utställning
Yteffektivitet
Korta avstånd
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Fika

Vertikal kommunikation

Institutionens lokaler

Entréer

INSTITUTIONEN

Korridorer

”KTH är världsledande inom 
materialområdet” citat från hemsidan

F

Plan 5

Plan 4

Plan 3

Plan 2

Plan 1

Plan 0

Fikarum

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Energiteknik (EGI)

FAKTA OM VERKSAMHETEN

Institution : Energiteknik 
Prefekt: Björn Palm 
Adress: Brinellvägen 68
Enheter: Kraft- och värmeteknologi (EKV), Tillämpad 
termodynamik och kylteknik (ETT), Energi- och Klimatstudier 
(ECS) samt Energisystemanalys (ESA)

Institutionen för Energiteknik består idag av 110 medarbetare i 
70 arbetsrum, vanligen två personer per rum. Doktorander sitter 
oftast många i samma rum. Några sitter själva i ”dubbelrum”. 
Två av institutionens fyra enheter är startade de senaste tio 
åren och har ännu inte vuxit till sin jämviktsstorlek varför man 
uppskattar att institutionen växer till ca 150 personer (inklusive 
doktorander) inom en femtonårsperiod. 

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT

Institutionen för Energiteknik är organiserad i fyra fristående 
avdelningar: Kraft- och värmeteknologi, Tillämpad 
termodynamik och kylteknik, Energi- och Klimatstudier samt 
Energisystemanalys. De två första bedriver laborativ forskning 
såväl som datorsimuleringar och annan verksamhet som inte 
kräver tillgång till labblokaler. De två avdelningarna har separata 
labb, men vid behov finns möjlighet att hyra/låna lokaler av 
varandra. Till EKV:s labb finns en relativt stor verkstad. Även 
ETT har en verkstad, men mycket liten. 

Verksamhetsanalys

Institutionen för Energiteknik har som mål att bidra till välfärd 
och utveckling genom forskning och utbildning i världsklass 
inom innovativa energitekniker och energisystem samt att 
verka för en transformering av energisektorn mot hållbara 
lösningar. Visionen är att knyta energitekniken till FN:s globala 
hållbarhetsmål och att bli världsledande inom detta område.

SAMVERK AN

Institutionen samverkar internt framförallt med Institutionen för 
mekanik och avdelningen för ugnsteknik. Externt samverkar 
man med ett hundratal företag, i huvudsak svenska företag men 
även ett antal internationella. Man deltar i flera EU-projekt med 
andra universitet och institut verksamma inom energiområdet. 
Dessutom har man ett antal samverkansprojekt med globala 
organisationer som Världsbanken, African Development Bank, 
UNDESA och UNECE. Man arbetar även direkt med nationer, 
som exempelvis Cypern och Afghanistan. Man vill gärna 
utveckla samverkan med utomeuropeiska universitet kända för 
bra forskning inom det egna området liksom med stora företag 
med mycket resurser och befintlig infrastruktur. Parallellt 
med detta vill man även inleda fler samarbeten med små 
utvecklingsföretag med drivande personer där det är kort mellan 
idé och produkt.

SAMMANFATTNING VERKSAMHET

Karaktäriserande för institutionen var passionen och drivkraften 
som springer från en känsla av nödvändighet att växla om till 
en mer hållbar utveckling för att, som en deltagare uttrycker, 
”skapa en bättre värld för nästa generation”. En stor drivkraft 
är att nå ut till grupper utanför campus, dels för att allmänbilda, 
engagera och ”empower” människor till att själva medvetet bidra 
till en mer hållbar utveckling men även gentemot beslutsfattare 
och finansiärer för att få ökat stöd (både opinionsmässigt och 
resursmässigt) för sin forskning.

Placering på Campus-KTH
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Foton från lokalerna

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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FAKTA OM LOK ALER OCH UTEMIL JÖER

Byggnaden 43:38 inrymmer både institutionerna för 
Energiteknik och Industriell produktion. Byggnaden är en del av 
Maskinkvarteret. Byggnad 43:38 är uppförd år 1966 och ritad 
av arkitekt Gunnar Henriksson. 

Byggnad 43:38 påminner starkt om Bergs, 43:35, både 
utvändigt i fasad och volym och invändigt i organisationen av 
byggnaden.

Energiteknik håller främst till på Brinellvägen 66 (plan 4 och 
5) samt Brinellvägen 68 där de stora labben och verkstäderna 
finns på plan 2 och 3. Institutionen har även tre stycken 
undervisningssalar på plan 2.

ÄNDAMÅLSENLIGHET

Liten och trång entré
Långa korridorer
Brist på dagsljus
Saknar variation i undervisningslokaler
Saknar naturliga mötesplatser
Svårt att se var de andra i huset är och veta vad de arbetar med

NY TTJANDE AV LOK ALER

Störst ”närvaro” mellan kl 07:00 och 19:00, men lokaler, såväl 
kontor som labbverkstad används i princip 24/7.

VERKSAMHETENS SYN PÅ LOK ALER

Det är i labben det händer. Institutionen är positiv till co-using-
lab. Kan de bli en mötesplats? För några år sen mekades det 
mycket runt om byggnaden – nu görs allt i datorer. Det är svårt 
att visa utåt vad som görs och även internt. Vi vill att unga ska 
komma och se vad vi gör. De önskar en mötesplats för både 
studenter och lärare, en fakultets-club, där man både kan mötas 
för en AW och ha ett spontant möte över en kaffe. De vill ha 
fler små mötesrum som inte behöver bokas och som ska kunna 
användas av alla. 

UTRYMMESANALYS

Det finns ca 110 medarbetare och en förhyrd yta på ca 3600 
KVM BRA. Det blir ca 33 kvm/person.

Lokalanalys

Energiteknik (EGI)

LOK ALBEHOV

Tydlig gemensam välkomnande entré
Reception
Koncentrationsrum
Spontana mötesplatser
Öppna studieplatser
Öppen arena (lab i höglager)
Mötesrum i olika storlek
Utställning
Ett gemensamt centralt fikarum
Överblickbarhet
Öppenhet (Ej korridor)
Yteffektivitet
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Industriell produktion (IIP)

FAKTA OM VERKSAMHETEN

Institution :  Industriell Produktion 
Prefekt:  Mauro A Onori
Adress:  Brinellvägen 68
Enheter: Hållbara produktionssystem
 Tillverkning och mätsystem
 Teknik för anpassningsbar produktion

Institutionen för Industriell Produktion är förhållandevis liten 
med ca 60 personer anställda. Trots en blygsam storlek är 
institutionen en av de starkaste vad gäller EU-forskning. 
Inom en tioårsperiod förväntar man sig en mindre expansion 
om ca 10 personer, dock har samarbetspartnern PMH stora 
expansionsplaner.

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT

Institutionen består idag av tre enheter: Sustainable Production 
Systems, Manufacturing & Meterology Systems samt 
Technologies for Adaptable Production. Institutionen ser att nya 
forskningsområden kommer läggas till medan andra försvinner. 
Exempel på nya forskningsområden är tillämpad meterologi och 
precisionstillverkning, människa-robot samarbete, cybernetiska 
tillämpningar för industriell produktion. 
Hållbara system ur alla synvinklar är en drivkraft. Man lägger 

Verksamhetsanalys

stor vikt vid balansen mellan teknologi och etik. I en globaliserad 
värld är olika kulturer, jordens överlevnad och jämnare fördelning 
av rikedomar en förutsättning för hållbarhet. Internationalisering 
är ett krav, likaså en mycket större andel kvinnor inom ämnet. 

SAMVERK AN

Institutionen har tre forskningscentra knutna till sig. XPRES och 
DMMS är en del av institutionen men har bara extern personal 
(utöver institutionens egna forskare). PMH är ett nytt centra som 
i dagsläget har fem-sex personer anställda, emellertid har PMH 
stora expansionsplaner, mest realistiskt är att PMH ökar med ett 
tiotal personer de första åren. I institutionens Roadmap 2050 
finns planer på att integrera DMMS och XPRES verksamheter 
för att genom fördjupat samarbete komplettera varandra och 
nå gemensamma mål.  Framtida samverkan vill man gärna 
inleda med Europeiska partners som man upplever är ”mindre 
hierarkiska och visar större ödmjukhet”.

SAMMANFAT TNING VERKSAMHET

Institutionen präglas av en frihet att tänka vilt och utforska 
sitt område samtidigt som närheten till och samarbetet med 
industri och näringsliv ger förutsättningar att gå från idé till 
realisering. Det senare betonas som extremt viktigt och de tre 
forskningscentra lyfts fram som viktiga ur attraktionssynpunkt. I 
diskussionen framkommer en stor medvetenhet kring mångfalds 
- och jämställdhetsfrågan: det är viktigt att institutionen präglas 
av öppenhet och oliktänkande. Det är bara i mötet mellan olika 
ståndpunkter och perspektiv som 1+1=3. Vare sig det rör 
studenter, kollegor eller näringsliv ska ”ingen dörr vara stängd”. 

Placering på Campus-KTH



17

Foton från lokalerna

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A



18

FAKTA OM LOK ALER OCH UTEMIL JÖER

Industriell produktion finns i byggnad 43:38 tillsammans 
med Energiteknik, de använder två plan vid Brinellvägen 68 
och alla rum över labbhallarna. Tillsammans med byggnad 
43:37 och 43:40  (Maskinkonstruktion), bildar de en del av 
Maskinkvarteret. Byggnaden är uppförd år 1966 och ritad av 
arkitekt Gunnar Henriksson. 

ÄNDAMÅLSENLIGHET  

Liten och trång entré
Långa korridorer
Brist på dagsljus
Saknar variation i undervisningslokaler
Saknar naturliga mötesplatser
Svårt att se var de andra i huset är och veta vad de arbetar med

TEKNISK STATUS

En del av ytan byggdes om för några år sedan till konferensrum 
med utsikt in till ett av labben, ett mycket uppskattat rum.

NY TTJANDE AV LOK ALER

Lokalerna utnyttjas nästan alla tider, oftast mellan kl 8-18, men 
vissa stannar mycket sent och kommer även enstaka helgdagar.

VERKSAMHETENS SYN PÅ LOK ALERNA 

Labbet är hjärtat i verksamheten, alla gillar WS-rummet med 
kontakt/utsikt över labbet. Det är precis så vi vill jobba med 
kopplingen mellan teori och praktik. Byggnaden är i övrigt inte 
designad för möten. Man vill kunna möta folk spontant, man 
ska inte behöva knacka på dörren. Mötesplatser bör byggas in 
i miljön - att hjälpa ödet på vägen. Korridorerna känns som ett 
fängelse, en korridor kallas ”Bunkern” med väldigt lite dagsljus, 
trots att huset ligger precis bredvid skogen. Man får inte heller 
öppna fönstren. Ett problem är att institutionen är uppdelad på 
olika våningar där trapporna blir en barriär. Det finns separata 
fikarum på de olika planen vilket gör att man inte pratar med 
varandra. Organisationen i de olika enheterna är relativt ny och 
har tyvärr inte fått utslag i lokalerna.

UTRYMMESANALYS

Det finns ca 60 medarbetare och en förhyrd yta på ca 4500 
KVM BRA. Det blir ca 75 kvm/person. (observera att ytan är 
framräknad utifrån hyreskostnad)

Lokalanalys

Industriell produktion (IIP)

LOK ALBEHOV

Tydlig välkomnande entré
Reception 
Labbet - hjärtat i verksamheten
Spontana mötesplatser
Öppna ytor (Ej korridorer)
Ett gemensamt fikarum för alla
Öppna studieplatser
Mötesrum i olika storlek
Överblickbarhet
Samlad institutionsmiljö
Utställning
Yteffektivitet
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Industriell Ekonomi (Indek)

FAKTA OM VERKSAMHETEN

Institution :  Industriell Ekonomi 
Prefekt:  Matti Kaulio
Adress: Lindstedtsvägen 30
Enheter:  Hållbarhet och Industriell Dynamik
  Industriell Management
  Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap
  Nationalekonomi
   Organisation och Ledning
  Administration

Institutionen för Industriell Ekonomi sysselsätter idag ett 
åttiotal medarbetare varav 8 professorer, 1 adj. professor, 
4 gästprofessorer, 15 lektorer, 2 bitr. lektorer, 3 adjunkter, 
11 forskare (varav 6 visstid) samt 28 doktorander och 8 
administratörer. Institutionen har även 46 industridoktorander 
knutna till sig. Under den närmaste sexårsperioden ser man en 
expansion på lärarsidan och en reduktion på doktorandsidan. 

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT

Institutionen för Industriell Ekonomi består av sex enheter: 
Hållbarhet och Industriell Dynamik, Industriell Management, 
Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap, 
Nationalekonomi samt Organisation och Ledning samt 
Administration. Institutionen ansvarar dessutom för Centre of 
Excellence för vetenskap och innovation studier (CESIS) och 
för KTH:s medverkan i Stockholm School of Entrepreneurship 
(SSES). 

Verksamhetsanalys

Institutionen är ”undervisningstung” och står för merparten av 
KTH:s utbildning i ekonomi, företagsledning och organisation. 
Bakom institutionens profil ligger en fast övertygelse om att 
det moderna samhället har ett starkt behov av högutbildade 
ingenjörer med expertkunskap i vilken avancerat tekniskt 
djup kombineras med goda kunskaper i ekonomi och 
ledarskap. Visionen är att skapa en internationell fakultet med 
internationella studenter som kan jämföra sig med och vara 
konkurrenskraftig även i europeisk kontext. 

SAMVERK AN

Institutionen har en lång tradition av nära samarbete med 
näringsliv, statliga myndigheter och andra organisationer. 
Exempel på befintliga samverkanspartners är VINNOVA, 
Energimyndigheten, Sandvik, IBM, Vattenfall, ITRL, Scania och 
SEB. Man samverkar även med internationella kollegor både 
genom gemensamma forskningsprojekt och gästprofessurer. 
Det senare vill man gärna utöka antalet platser för. Institutionen 
ser gärna en framtida KTH Executive School med betydligt mer 
kontakt med övriga Executive Schools och en Executive MBA.  

SAMMANFAT TNING VERKSAMHET

Institutionen präglas av att befinna sig i gränslandet där 
vetenskap och teknik möter management och ekonomi. Man 
är nära både näringsliv och samhällsdebatt på ett annat sätt 
än andra institutioner vilket syns i den praktiknära forskningen, 
entreprenörskapsskolan och antalet industridoktorander. En 
stor drivkraft är tvärvetenskaplig forskning, att publicera artiklar 
och att göra ”något som märks”. Tankarna går snarare mot en 
”tvärforskare” med stort intresse för att inkludera forskning 
i undervisningen. Trots det stora antalet studenter saknas 
platser för möten mellan studenter och mellan studenter 
och lärare vilket lyfts fram som en stor brist. Internationell 
forskningverksamhet är prioriterat under den kommande 
verksamhetsperioden. Parallet med detta måste institutionen 
under den kommande 2-3 åren migrera undervisningen till 
”blended learning”.

Placering på Campus KTH
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FAKTA OM LOK ALER OCH UTEMIL JÖER

Byggnaden 43:08, populärt kallad Sing-Sing, är uppförd år 
1948 och ritad av arkitekt Nils Ahrbom. 

Industriell Ekonomi flyttade in hösten 2003 i Sing-Sing, 
efter en renovering utförd av Bjurström & Brodin arkitekter. 
Teknologgården, eller Polhemsgården som den kallades från 
början, var i ursprungsplanen planerad som ett slutet gårdsrum.
När den här byggnaden uppfördes hade planidealen ändrats 
och modernismen förespråkade öppna lösningar med fritt 
liggande huskroppar.

Byggnaden var Nils Ahrboms första som chefsarkitekt för KTH:s 
byggnadskommitté och med sina två högdelar bildar den en 
pendang till Borggården nere vid Vallhallavägen.

Längs byggnadens västra fasad låg stora ritsalar och längs 
den östra mindre skrivrum. Eftersom takhöjden är lägre i 
skrivrummen än i ritsalarna kommer våningsplanen i otakt 
och bjälklagen har skilts åt av en ljusgård i huskroppens 
mitt. Efter en ombyggnad har ritsalarna givit plats åt modern 
kontorsmiljö. Ljusgården används numera som allrum och för 
olika evenemang. Studenterna tyckte att ljusgården med sina 
enkelsidiga korridorer och gallerräcken hade likhet med ett 
fängelse, därav smeknamnet Sing-Sing.

ÄNDAMÅLSENLIGHET

Bara ett rum för studenter att jobba i
Dåligt utnyttjande av ljusgård
Saknas platser för möten mellan studenter och mellan studenter 
och lärare
För få seminarierum
Många rum står tomma

NY TTJANDE OM LOK ALER

Lokalerna utnyttjas kontors och terminstider i huvudsak, 
doktoranderna är dock på plats i betydligt större utsträckning.

VERKSAMHETENS SYN PÅ LOK ALERNA 

De saknar en mötesplats för studenter och lärare men också för 
studenterna inom Indek. Idag sitter Indeks studenter spridda 
på campus vilket innebär att tillhörigheten blir begränsad. Indek 
trivs med att sitta i hjärtat på campus. Inom en treårsperiod 
kommer man gå in i ”blended learning” vilket kommer ställa nya 
krav på lokalutformning än den som finns i dag. T. ex. kommer 
det att behövas en stor lektionssal samt flera mindre grupprum 
i direkt anslutning till salen. Detta för att kunna hålla ”break-
out sessions”. Dessutom behövs ”active-learning classrooms”, 
både i form av auditorium och lektionssalar. Till detta behövs 
”kontaktareor” dvs platser utanför kontoren där man kan möta 
studenter. 

Lokalanalys

Industriell Ekonomi (Indek)

UTRYMMESANALYS

Det finns ca 78 medarbetare exklusive ca 46 
industridoktorander och en förhyrd yta på ca 3570 KVM BRA. 
Det blir ca 46/28 kvm/person.

LOK ALBEHOV

Mötesplats studenter - personal
Gemensamt personalrum
Öppna studieplatser
Blended learning: Break out zon, öppna studieplatser, 
lärosalar
Koncentrationsrum
Touch downplatser
Case-sal 
Projektrum
Plats för undervisning för många studenter
Yteffektivitet
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Maskinkonstruktion (MMK)

FAKTA OM VERKSAMHETEN

Institution :  Maskinkonstruktion 
Prefekt:  Sofia Ritzén
Adress:  Brinellvägen 83
Enheter: Förbränningsmotorteknik
 Integrerad Produktutveckling
 Mekatronik
  System- och Komponentdesign

Institutionen för Maskinkonstruktion har idag ca 100 anställda 
och 20 ytterligare adjungerade professorer, gästforskare och 
industridoktorander. Totalt finns ca 120 medarbetare       

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT

Institutionen består av fyra enheter med forskning 
och utbildning: Förbränningsmotorteknik, Integrerad 
Produktutveckling, Mekatronik samt System- och 
Komponentdesign. Här finns även en administrativ enhet, 
två forskningscentra och ett prototypcentrum.  Under den 
närmaste framtiden finns behov av en stor ombyggnad av 
förbränningsmotortekniks labb. Dessutom behövs ytterligare 
experimentell utrustning inom System och komponentdesign för 
att åstadkomma en bättre modellbyggnadsmiljö för studenterna. 
Det innebär inte bara mer utrymme eller fler apparater utan mera 
stöd i deras utveckling och lärande.  

Verksamhetsanalys

Institutionens mål är att vara ledande inom forskning och 
utbildning rörande produkt- och systemutveckling där 
forskningen och utbildningen möjliggör en mer hållbar 
utveckling. Man vill också erbjuda en attraktiv miljö för studenter 
och medarbetare.

SAMVERK AN

En dominerande del av forskningen inom institutionens 
verksamheter har nära anknytning till industriella utmaningar 
varför långsiktiga samarbeten med industriella partners är 
naturliga. Institutionen värderar sina långsiktiga samarbeten 
högt, företag och organisationer ökar både kvaliteten och 
relevansen i forskningen och ger dessutom ett positivt bidrag 
till institutionens utbildning. Exempel på viktiga industriella 
samarbetspartners är Scania, Ericsson, Volvo, Hägglunds, Assa 
Abloy. Institutionen samverkar även med ett antal internationella 
universitet, exempelvis finns ett samarbete med Stanford 
University som pågått sedan 1980-talet. Institutionens forskare 
är också ledande partners i Academic Learned Societies – 
exempelvis i Design Society. Drömsamverkanspartners är ”lika 
varierande som vi är många medarbetare”. 

SAMMANFATTNING VERKSAMHET

Institutionen präglas av närheten till industrin och passionen 
att förena teknik och miljö för att bidra till ett mer hållbart 
samhälle. Även närheten till studenterna lyfts fram och det 
efterfrågas lokaler som tillåter läraren att gå omkring bland 
studenterna. Närheten skapar tillit och trygghet vilket genererar 
en utforskande miljö där nytänkande frågor uppmuntras. Man 
vill att institutionen ska präglas av tolerans och öppenhet där 
”studenter ställer frågor man själv aldrig formulerat”.  

Placering på Campus-KTH
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FAKTA OM LOK ALER OCH UTEMIL JÖER

Maskinteknik 43:40
Byggår: 1999
Arkitekt: White Arkitekter

Byggnaden 43:40 som är en del av Maskinkvarteret är uppförd
år 1996-99 och ritad av arkitekt Anders Thalberg, White  
Arkitekter. Byggnaden ansluter till de äldre byggnaderna i 
Maskinkvarteret och är sammankopplad med byggnad 43:37 
för Grundutbildning. Byggnaden har två centrala trapphus och 
fikaplatser på varje våningsplan direkt innanför trapphusen. Mot 
norr öppnar sig byggnaden mot grönskan i Nationalstadsparken. 
En central mittkorridor med kontorsrum på båda sidor har på 
ett plan lösts upp och byggts om till Innovationsstudion som är 
mycket uppskattad.

ÄNDAMÅLSENLIGHET

Verkstäderna för studenterna behöver utvecklas
Många stängda dörrar
Innovationsstudion och dess lokaler är uppskattade
Många olika entréer - saknar en gemensam entré

NY TTJANDE AV LOK ALER

Lokalerna nyttjas dygnet runt

VERKSAMHETENS SYN PÅ LOK ALERNA 

Man gillar när det är snyggt, de har förstått att det estetiska är 
viktigt. Det gör att man känner sig stolt och vill bjuda hit folk. 
De tycker att byggnaden är ganska anonym - de vill ha stora 
neonskyltar på taket och visa upp mer vad som händer i huset. 
Exempelvis en app som aktiveras när man går förbi huset. Det 
är viktigt med teknik som fungerar. Lärarna vill ha lektionssalar 
där man som lärare kan gå omkring, för att få bättre dialog, det 
ska ej vara branta hörsalar. Man vill ha bättre överblick vad som 
händer på de olika våningsplanen, så man slipper maila. De 
saknar en bra mötesplats där man kan fika tillsammans. 

UTRYMMESANALYS

Det finns ca 120 medarbetare och en förhyrd yta på 
ca 6070 KVM NTA. Det blir ca 50 kvm NTA/person.

Lokalanalys

Maskinkonstruktion (MMK)

LOK ALBEHOV

En tydlig entré
Samlad och tillgänglig institutionsmiljö - överblickbart
Gemensamt centralt fikarum
Spontana mötesplatser
Utställning
Effektiva, synliga och tillgängliga verkstäder
Yteffektivitet
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Deans Office

FAKTA OM VERKSAMHETEN

Administrativ chef: Christina Carlsson
Adress: 
Centrala skolledningen, ekonomi, personal och kommunikation 
sitter på Lindstedtsvägen 30
Utbildningskansliet sitter på Lindstedtsvägen 3
Administrativt verksamhetsansvariga sitter på respektive 
institution.

Deans Office är ITM-skolans förvaltningslinje i vilken funktioner 
som ekonomi, HR, utbildning och kommunikation ingår. Hit 
hör även Utbildningskansliet som arbetar med frågor som rör 
skolans utbildningar och studenter. Förutom dessa finns även 
en verksamhetscontroller på respektive institution. Deans 
Office består idag av ett sjuttiotal medarbetare som har sitt 
huvudkontor i Sing-Sing men som även finns utspridda på ITM-
skolans respektive institutioner, Utbildningskansliet samt i 
Södertälje. 

Från och med 1:a april 2017 införs två nya servicecenters för 
Deans Office, ett i Sing-Sing respektive ett i Maskinkvarteret. 
Motsvarande center kommer även finnas i Södertälje. 

Verksamhetsanalys

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT

Deans Office är ITM-skolans service- och stödfunktion. De 
upplever själva att kraven på förvaltningslinjens funktioner 
ökar. Linjen skall präglas av hög kompetens, effektivitet och 
serviceanda och ge kvalificerat stöd till ledning, forskare, lärare, 
studenter så att dessa kan nå den excellens som eftersträvas 
vid KTH. Förväntningar finns också på att enheten proaktivt ska 
finna lösningar på de administrativa utmaningar som idag växer 
mellan de traditionella funktionerna, ekonomi, HR, utbildning 
och kommunikation. Deans office håller även i rekrytering av nya 
studenter.

Deans Office har ett antal mål för sin verksamhet: 
En gemensam förvaltningslinje
Synkroniserad administration och akademi
Ett IT-stöd som synkroniserar med den administrativa 
utvecklingen vid KTH
En arbetsmiljö i toppnivå
Utökad servicenivå mot akademin
De organisatoriska mellanrummen ska identifieras och 
specialistkompetens skall finnas både i förvaltnings- och i 
den akademiska linjen 

SAMVERK AN

Deans Office samverkar med ITM-skolans institutioner, 
med skolans ledning, ledningen för utbildningsfrågor, 
universitetsförvaltningen, finansiärer och med studenterna.

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT

Passande ord för att beskriva Deans Office är möjliggörare 
och brobryggare. De ser sig själva som informationsspridare 
som både ger verksamhets- och ledningsstöd och verkar för 
att hålla ITM-skolan samman. De identifiera sig som ”spindeln i 
nätet”. Deans Office drivs av de stora möjligheterna att påverka 
och förbättra ITM-skolans utveckling. Verksamheten präglas av 
öppenhet med många kontakter både inom ITM-skolan och KTH 
i stort. Det finns en stor stolthet över att tillhöra ett prestigefyllt 
universitet och att där fylla en viktig funktion. Att vara behövd 
och att känna att ens arbete verkligen gör nytta skapar en 
känsla av delaktighet som stimulerar och motiverar till ständig 
utveckling. 

Ibland upplever man att frågor som exempelvis arbetsmiljöfrågor 
inte prioriteras av de olika institutionerna. Detta menar man 
dels beror på tidsbrist men framförallt på att man sällan möts 
informellt, där möjlighet finns för att bättre förankra varför dessa 
frågor är viktiga och kan förbättra institutionernas verksamheter. 
För att bäst samarbeta ”över gränserna” krävs förutsättningar 
att mötas och utbyta perspektiv. Deans Office vill gärna vara 
den brobyggaren. 

Placering på Campus-KTH

Deans office

Administrativ 
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FAKTA OM LOK ALER OCH UTEMIL JÖER

Deans office lokaler ligger på flera platser på campus. De 
sitter delvis på ITM-skolans institutioner. En större del av 
personalen är dock samlade i två korridorer på Sing-Sing. 
Utbildningskansliets lokaler är ej inventerade.

ÄNDAMÅLSENLIGHET 

Ljudkrav på dörrar och partier mot korridor saknas
Gemensamt fikarum saknas

NY TTJANDE OM LOK ALER

Kontorstid

VERKSAMHETENS SYN PÅ LOK ALERNA 

De saknar platser för spontana möten, både med personer inom 
den egna linjen och inom akademierna. Fysiska möten är alltid 
lyckade, men det är svårt när man sitter utspridda över campus. 
Campus upplevs som olika öar. Man måste ses för att kunna 
sätta saker i ett sammanhang och förstå helheten bättre.
Ett bra sätt att ses på är att ha konferens, men man saknar 
en plats för konferens på campus. I dag åker de ofta iväg på 
konferenser ca 1 gång/ termin, hade det funnits på Campus 
hade de gjort det oftare. Många har problem med uppglasade 
rum utan ljudkrav eller insynsskydd, man saknar en avskild vrå. 
Referens är ITM-skolans lokaler i Södertälje – där finns små 
rum där man kan gå in och rätta tentor. De skulle vilja ha en 
upptagetlampa på dörren, man blir störd även om man sitter 
och jobbar kväll, därför sitter man hellre hemma. I bland går 
man hem och jobbar för att få omväxling och byta miljö. Det är 
svårt med flexibla arbetsplatser för de har mycket papper och 
ser fram emot de nya servicediskarna som kan bli nya nav på 
campus i Maskinkvarteret och i Sing-Sing.

UTRYMMESANALYS

Deans office har ca 65-70 medarbetare. 
Förhyrd yta är ca xx kvm. Det ger ca xx kvm/person.

LOK ALBEHOV

Samlad arbetsmiljö - gärna nära institutionerna 
Spontana mötesplatser
Koncentrationsrum

Lokalanalys

Deans OfficeDeans Office
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Korridorer

VERKSAMHETEN

Fika

Vertikal kommunikation

Deans office

Entréer

Plan 5

Plan 4

Plan 3

Plan 2

Plan 1

Plan 6

Deans office

Deans office

De

Ljusgård

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Grundutbildningsmiljöer

ITM INNOVATIONSARENA OCH GRU

KTH har siktet inställt på att vara ett av Europas främsta 
tekniska universitet till år 2027. Ett av de bärande fundamenten 
för att nå målet, är nöjda och framgångsrika studenter. 
Attraktiva och tillåtande, trygga och kreativa undervisnings- 
och studiemiljöer utgör en självklar plattform. En inspirerande, 
lättanvänd miljö som stimulerar och förenklar i processen att 
utveckla pedagogik och lärande.
 
Campusplanen som antogs 2014, lyfter fram studiemiljö-
utveckling både ur ett hållbarhets- och innovationsperspektiv. 
KTH Campus har ca 200 undervisningslokaler med lika många 
tillhörande studiemiljöer spridda över stadsdelen. Många av 
miljöerna behöver uppdateras och renoveras. KTHB har i en 
större satsning under 2016 omformats för att bättre svara på 
behovet av mötesplatser för studenter.
 
 M-huset, med sin strategiska placering mellan Albanova 
/ Albano och Valhallavägen, är en viktig nod som behöver 
stärkas och utvecklas. Mängden studie- och datorarbetsplatser 
behöver utökas och förbättras. En större variation av 
undervisningsmiljöer med modern teknik och flexibilitet 
efterfrågas.
 
KTHs universitetsförvaltning, genom Miljö- och 
byggnadsavdelningen(MBA), ser en möjlighet till synergi- och 
samordningsfördelar med pågående förändringsprojekt inom 
ITM skolan. MBA avser därför att överlämna ett behovsunderlag 
i form av lokal- och funktionsprogram för undervisnings- och 
studiemiljöer.
 
 
LOK ALBEHOV

Lokalbehovet kan sammanfattas i följande prioriteringslista:

Ett par mindre casesalar för upp 40-60 personer
Flexibla övningssalar som kan ”kopplas ihop” med AV-
teknik
Datorsalar med inslag av ALC – active learning classrom
Grupprum i olika storlekar
Studiemiljöer för olika grad av fokus- och ljudmiljö 

Exempel på ”Casesal” och ”Breakoutzon” från 
Undervisningshuset, KTH, CCO arkitekter
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Ombyggda grundutbildningmiljöer i M-huset, White Arkitekter
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”Hur rör ni er på campus?” ”Vilka är era favoritplatser?” 

Intervjuer Campus hotspots

TRADITIONSTRAPPAN 
”En plats där man känner av tradition 
och historien”

HEMLIGA TRÄDGÅRDEN
”Bakom Röda korset finns en park, det 
känns som om man hittat en hemlig 
trädgård”.

TORGET 
”En plats där man kan både se och 
synas. Här händer alltid något, men man 
kan välja om man ska delta”.

SKOGEN
”Här möter man personer som man inte 
ser på campus: barn, djur och joggare”.

En sammanlagring av de intervjuades kartor med stråken som används på campus och 
deras olika favoritplatser:
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Platsanalys

KTH CAMPUS - VETENSK APSSTADEN

KTH Campus ligger centralt i Stockholms Universitets- och 
högskolestråk - Vetenskapsstaden. 

STR ÅK

Det finns tydliga stråk som går genom campusområdet. Deras 
utformning är en viktig del i att skapa ett sammanhängande 
campus genom att underlätta flödena. Det kan vara att skapa 
en trygg och säker miljö som man vill röra sig i genom och 
att aktivera stråken. Det kan göras genom att öppna upp 
bottenvåningarna, öka transparensen och jobba med belysning.
Ett av de viktigaste stråken är det mellan KTH och Stockholms 
universitet. 

I vår analys kan vi se att det finns flera viktiga stråk som går 
genom campusområdet som används flitigt av många av ITM-
skolans medarbetare oberoende av vilken institution man tillhör. 

Utdrag ur campusplanen: 
”Trygga och säkra stråk innebär stråk med sammanhållen och 
tydlig karaktär, med levande bottenvåningar.”

”SKAPA STRÅK MED OLIKA KARAKTÄR
De olika stråken och de varierade gaturummen ska bidra med 
ökad grad av orienterbarhet.
Avsikten med en tydlig och överblickbar struktur är förutom 
ökad byggbarhet ett Campus som erbjuder möjlighet till social 
interaktion i hög utsträckning.”

ENTREER

Det är viktigt med tydliga entréer till både byggnader och 
campus för att skapa orienterbarhet och attraktivitet.

Utdrag ur campusplanen: 
”KTH Campus har idag en struktur som kopplar till övriga
staden i en enda punkt, KTH:s huvudentré. Därifrån nås
Roslagsbanan/Östra station, KTH:s tunnelbanenedgång och
bussar. Att öka antalet entréer och anslutningar till befintlig
utbyggd kollektivtrafik är en viktig förutsättning för ett
framgångsrikt Campus.” 
”Idén om en bro över Roslagsbanan har tidigare lanserats, som 
ett sätt att förbinda KTH Campus med Albano och Stockholms 
universitet. En bro bedöms kunna bidra till både bättre orienter-
barhet och tillgänglighet för alla trafikslag och är en förutsätt-
ning för att få till stånd en busslinje genom KTH Campus. Det 
läge som bedöms som mest effektivt är invid Maskinparken, 
mitt för Maskinkvarteret. Entrén ökar också Maskinkvarterets 
integration med övriga Campus och omgivningen.”

MASKINK VARTERET 

Maskinkvarteret är placerat i utkanten av KTH campus som en 
friställd ö i ett parklandskap. I nordöst angränsar kvarteret till ett 
större sammanhängande grönområde, Nationalstadsparken och 
i sydväst till Maskinparken. 

Stråket mellan KTH och Stockholms universitet, passerar vid 
kvarteret och gör Maskinkvarteret till en viktig strategisk plats i 
KTH campusområde. Maskinkvarteret har potenial att kunna bli  
norra entrén till KTH campus. 

BERGS

Bergs ligger väldigt centralt på campus, längs ett av de stora 
stråken genom, Brinellvägen. Det ligger även nära 
KTH-hallen, som är en viktig mötesplats. Det gör Bergs till en 
viktig strategisk plats på KTH campusområde.

Byggnaden angränsar till en Maskinparken, som är början på 
Nationalstadsparken. 

SING-SING

Sing-Sing är en välkänd byggnad på campus i hjärtat av de 
gamla delarna av KTH. Byggnaden ligger strategiskt till på 
södra delen av campus, nära bibliotek, huvudbyggnad och 
tunnelbana. 

Sing-Sing ligger längs ett av de stora stråken, Osquars backe 
som går norrut från KTH: s huvudentré.

Nationalstadsparken två områdeskaraktärer
Ur: Översiktsplan för Nationalstadsparken
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VETENSK APSSTADENS UTSTR ÄCKNING .

Maskinkvarteret
Sing-Sing
Bergs
T-bana Tekniska högskolan
Vetenskapsskapsstaden
Stråk

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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SYF TE

Att formulera drivkrafter, vision och projektmål för 
ITM Innovationsarena

PL ATS OCH DATUM

Innovationsstudion KTH, 21 september 2016

DELTAGARE

ITM-skolans ledningsgrupp + arbetsgrupp:
Sofia Ritzén, projektledare,MMK
Anna Jerbrant, Indek
Björn Möller, MMK
Viktoria Martin, EGI
Gunilla Franzén Sivard, IIP
Mikael Ersson, MSE
Jan Wikander, DO
Malin Sellby, FA, MSE
Annika Borgenstam, MSE
Matti Kaulio, Indek
Emilia Nyblom, projekledare MBA
Klara Frosterud, White
Hanna Plato,  White 

AGENDA

Bakgrund och övergripande målbild för projektet 
Process, organisation och tidplan
KTH:s Campusplan - så vill vi utveckla ett hållbart campus
Sammanfattning intervjuer institutioner 
Utblick och inspiration innovationsmiljöer
Workshop VISION & PROJEKTMÅL

Workshop 1

Utdrag ur KTH Campusplan 2014

INNOVATION 
På Campus är förutsättningarna för ett kreativt och innovativt klimat 

optimala. Nya, smarta, hållbara lösningar visas upp och det är påtagligt 
att arbete pågår för att lösa dagens och morgondagens utmaningar

Innovationsmiljöer, Skylab DTU, Köpenhamn, 
TU Delft Arkitekt samt Aalto Design Factory, Helsingfors
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VILKA MÖJLIGHETER FINNS 
MED
ITM INNOVATIONSARENA?

HUR SKALL 
ITM INNOVATIONSARENA
VARA ?

VAD SKA 
ITM INNOVATIONSARENA
INNEHÅLLA?

Ett effektivare resursutnyttjande
En plattform för ökad integration och samverkan
Ökade möjligheter för spontana möten
Stärka varumärke och attrahera fler 
Öka tillgängligheten till ITM skolan 
Exponering av ITM:s verksamhet gentemot omvärlden
Ökat samarbete och större närhet
Större möjlighet att ta oss an komplexa utmaningar
Interaktion mellan avdelningar

Tillgänglig och öppen både geografiskt, rumsligt och mentalt
Flexibla, föränderliga och ändamålsenliga lokaler
Välkomnande, tillåtande, inspirerande och attraktiv miljö
Modern och utmanande utåt, ”kaxig” 
En miljö som man kan känna stolthet över
Präglad av KTH:s anor och tradition
Nära mellan arbetsplats och mötesplats
Varierade lokaler och miljöer - för olika behov

Studentverkstäder och världsledande prototypcenter
3-dimensionella kopplingar och spaningsmöjligheter
Centralt placerade trappor, hälsotrappa och mötestrappa
Exponerade labb och verkstäder
Många projektrum och utställning av aktuell forskning
Stora, flexibla miljöer förändringsbara utifrån behov
Mångfald av mötes- och arbetsrum som passar olika behov
Små informella mötesplatser
Oaser, lugna platser både ute och inne

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Workshop 2 

40

WORKSHOP 

Utifrån intervjuer med de olika verksamheterna och 
Workshop 1 har sex kulturmål indentifierats för ITM 
Innovationsarena. Kulturmålen med frågeställningar 
diskuterades i sex grupper. Resultatet dokumenterades av 
arbetsgruppens representanter.

ÖVNING 1 - ITM -SKOL ANS KULTURMÅL

Mångfald  
Öka integrationsarbetet - undvik homogena subkulturer
Skapa nya möjligheter baserade på skillnader istället för likheter 
Arbeta strategiskt med normkritiskt perspektiv - både vad gäller 
personal och studenter
 
Tillgänglighet och närhet 
Öka tillgängligheten fysiskt och virtuellt - lokaler och teknik 
begränsar, access för alla inom ITM
Ett gemensamt lunch- och fikarum per ”huskropp” främjar möten
Attraktiva studiemiljöer i varje ”huskropp”, kontakttimmar

Identitet och Attraktivitet
En ny entré till KTH från norr ökar ITM:s attraktivitet
Miljön ska vara utmanande utåt och kaxig -nära till Nobelpriset
Ett ”showroom” för handfast arbete och möte med näringsliv

Samhällsansvar och Hållbarhet
Ta hand om alla delar: social-, miljö- och ekonomisk hållbarhet
Fokus på den ekonomiska hållbarhet
En utmanande miljö som är tillåtande - ska ej utstråla förbud

Samverkan och Integration
Öka samarbetet med mindre företag 
Arbeta tillsammans med staden för mer energieffektivt samhälle
Kombinera institutionernas praktiska och teoretiska kunskap 
Satsa på starka långsiktiga forskningscentrum (typ ITRL) 

Öppen och Tillåtande
Skapa en plats där tjänster/kompetenser kan mötas
Organisera och effektivisera labbytan - i ”höglager”
Mer kontakt/möten med studenter

ÖVNING 2: V YKORT FR ÅN FR AMTIDEN 

Övningen gick ut på att visualisera ITM 2030 genom att skriva 
ett vykort från framtiden och berätta om en vanlig dag på KTH 
ITM innovationsarena. Återkommande reflektioner från vykort:

Spontana möten blir en del av vardagen – både visuellt, 
virtuellt och fysiskt
Stolthet för något man varit delaktig i - man vill bjuda in 
Kreativa möten - nya sätt att jobba
Många internationella kontakter
Olika typer av arbete under dagen - man förflyttar sig under 
dagen mellan olika platser och på vägen träffar man på 
intressanta människor
Verkstäderna blir platsen där det händer
Täta samarbeten – tar hjälp av varandra – ger effektivitet

SYF TE

Att utveckla ITM-skolans kulturmål

PL ATS OCH DATUM

NOD Kista, 25 oktober 2016

DELTAGARE

Anders Broström, Indek
Anders Malmquist, EGI
Anders Söderberg, MMK
Anna Jerbrant, Indek
Anna Thöresson Berg, DO
Anneli Ylitalo-Qvarfordt , EGI
Annika Lilja, DO
Björn Möller, MMK
Claes Tisell, MMK
Ellen Bergseth, MMK
Emilia Nyblom, KTH
Gunilla Franzén Sivard, IIP
Hanna Plato, White
Jan Wikander, DO
Johann Packendorf, Indek

AGENDA

Rundtur och information om NOD/DSV/DAC
ITM Innovationsarena, process, organisation och tidplan
Kulturinspel och inspirationsföreläsning, Viktoria Walldin, White
Presentation av analys/intervjuer –respektive institution
Sammanfattning av intervjuer och WS1 - 6 Kulturmål
Form för kultur, exempel på miljöer utformade utifrån kulturmål
Workshop

NOD

NOD är en mötesplats för lärande, forskning och näringsliv 
som  ligger strategiskt placerad mellan det äldre och det nya 
framväxande Kista. Där har fastighetsägaren jobbat aktivt med 
att hitta en mix av hyresgäster för att skapa samverkan och 
synergi. Det finns moderna och luftiga kontor för både små och 
stora företag. Utanför det egna kontoret har du tillgång till stora 
gemensamma lokaler ”co-working space” med reception, gym, 
restaurang och mötesrum.  

Klara Frosterud, White
Mats Beijhem, IIP
Matti Kaulio, Indek
Michael De Lange, EGI
Mikael Ersson, MSE
NN, Indek
Ove Bayard, IIP
Moa Lidunger, White  
Viktoria  Walldin, White 
Sedigheh Bigdeli, MSE
Sofia Ritzén, MMK
Stefan Ståhlgren, MMK
Viktoria Martin, EGI
Stepan Schönecker
NN, DO
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Workshop 3 

SYF TE

Att inspirera och diskutera framtida arbetssätt inom ITM

PL ATS OCH DATUM

Epicenter, Stockholm, 1 november 2016

DELTAGARE

Sofia Ritzén, projektledare,MMK
Anna Jerbrant, Indek
Björn Möller, MMK
Viktoria Martin, EGI
Gunilla Franzén Sivard, IIP
Mikael Ersson, MSE
Klara Frosterud, White
Hanna Plato,  White 
Magnus Lindgren,  White

AGENDA

Presentation av Epicenters lokaler och koncept 
Aktivitetsbaserad arbetsplats - vad kan vi vinna på det? 
ITM-skolan olika typer av behov  - presentation
ITM Innovationsarena -”Från det lilla till det stora”
Övning - hur kan vi bygga en hemmaplan och en arena?

EPICENTER

Epicenter är ett exempel på co-workingspace som under ett par 
år blivit ett mycket populärt sätt för kontor att hyra lokaler men 
också att bli del av en innovationsmiljö. Epicenter har på kort tid 
sedan öppnandet i januari 2015 blivit en plats där människor vill 
vara. Miljön är pulserande, inspirerande, social och designad 
för samarbete. Det uppmuntrar innovation, kreativitet och 
tillväxt. Som företag blir du medlem och får tillgång till co-
working ytor, flexibla kontorslösningar, tillfälliga projektmiljöer, 
innovationslabb och utbildning i framkant.  Grundarna ser sig 
som värdar och ser till att mixa olika företag och människor samt 
erbjuda ett intressant program som maximerar möjligheterna till 
spontana möten och nya samarbeten.

Epicenter fick pris som ”Årets innovationsmiljö 2015” och
så här låter juryns motivering: Epicenter har skapat en
plats där nya idéer utvecklas genom ett helt nytt sätt att
bygga en innovativ mötesplats där stora bolag möter mindre
uppstartsbolag och jobbar aktivt med kunskapsutbyte
och föreläsningar. Epicenter är en del av AMF Fastigheters 
satsning på att skapa miljöer och platser som vitaliserar 
Stockholm. Epicenter 2 öppnade i november 2016 och 
disponerar nu ca 11 000 kvm i centrala Stockholm.

Bilder från studiebesök på Epicenter
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ABW - AKTIVITETSBASER AD ARBETSPL ATS

Magnus Lindgren inredningsarkitekt från White I&D 
introducerade ABW och delade med sig av erfarenheter.

Vad innebär ABW? 
En aktivitetsbaserad arbetsplats innebär att man delar kontoret 
med hela organisationen genom en förskjutning från mitt till 
vårt kontor. Alla medarbetare delar gemensamma skrivbord, 
s k cleandesk. Kontoret delas in i zoner för en varierad miljö 
med olika möblering för olika typer av ändamål. Medarbetarna 
väljer plats beroende på behov och arbetsuppgift. Med mobilt 
teknikstöd kan man på ett dynamiskt sätt nyttja kontorets alla 
ytor

Varför ska vi ha ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 
Genom ABW kan man skapa en attraktiv och stimulerande 
arbetsplats som utstrålar företagets varumärke och värderingar 
som i sin tur attraherar nya medarbetare och skapar 
förutsättningar att behålla kompetens. En flexibel arbetsplats 
ökar möjligheterna för nya möten och synergieffekter och är 
hälsofrämjande då den uppmuntrar till rörelse och aktivitet som i 
sin tur stimulerar kreativitet. 

ABW ställer krav 
ABW ställer krav på modern och enkel teknik, förändrat 
arbetssätt och en stark vilja och drivkraft från företagets 
ledning. För att genomföra ABW kan också många initierade 
ambassadörer göra en stor insats i arbetet med att odla en 
flexibel kultur för tillit och förtroende.

ITM INNOVATIONSARENA 

Utifrån intervjuer med de olika verksamheterna och workshops 
presenterades en idé och slutsats för ITM Innovationsarena, att 
det både är kultur och form och ”från det lilla till det stora” dvs 
både på institutionsnivå och på den gemensamma arenan.

Microsoft aktivitetsbaserade kontor ”Staden”

ÖVNING

Arbetsgruppen fick ett anta frågor att fundera över ev 
tillsammans med ledningsgrupp på institution eller andra 
kollegor. 

Vad kan vi vinna på att samverka?
Vad kan vi erbjuda de andra institutionerna?
Prioritera våra behov på lång och kort sikt.
Vilka behov finns på hemmaplan och vilka bör vara på   

 arenan?
Vad krävs av förändrat arbetssätt, teknik och ledning för   

 skapa en ny kultur? Vad vill vi börja, sluta och fortsätta med?

Och därefter blir arkitekternas uppgift:
Hur kan den fysiska miljön stödja detta? 

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A

Arena:
En neutral, fysisk 
plats på campus, en 
hub för innovation, 
samverkan och  
möten. 

Hemmaplan:
Skapa ett 
koncept och sätt 
att använda sig av 
lokalerna som är 
genomgående på 
alla institutioner.

ITM INNOVATIONSARENA BÖR VARA:
”Från det lilla till det stora”

ARENA
1+1=3

ARENAN
1+1=3=

Kultur o form

OMVÄRLDKTH
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Sammanfattning analys

MATERIALVETENSK AP (MSE)

”L AGSPEL ARNA”

Helhetstänket präglar institutionen, 
man vill täcka hela kedjan för design 
av nya material och generera nya 
forskningsrön samtidigt som man 
gör nytta för svensk industri och 
stärker svensk konkurrenskraft. De 
antar gärna rollen av coach gentemot 
studenterna. De olika enheterna sitter 
långt från varandra och saknar 
naturliga mötesplatser. 

”Lagspelarna” kan inte nyttja 
lagets alla kompetenser till 
fullo på grund av de långa 
avstånden och avsaknaden 
av gemensamma mötes-
platser.

ENERGITEKNIK (EGI)

”VÄRLDSFÖRBÄTTR ARNA”

Karaktäriserande för institutionen är 
passionen att skapa en bättre värld 
för nästa generation och växla om till 
en mer hållbar utveckling. De vill nå ut 
mer både till yngre generationer, politiker 
och finansiärer. Det saknas naturliga 
mötesplatser för både studenter, lärare, 
forskare och omvärld. Det är också svårt 
att överblicka var de andra i huset är 
och vad de gör. 

”Världsförbättrarna” har 
svårt att visa upp och bjuda 
in vilket hämmar mötet med 
och kunskapsspridningen till 
den omvärld man så gärna 
vill förbättra.

INDUSTRIELL PRODUKTION (I IP)

” INTEGR ATIONSIVR ARNA”

Bara i mötet mellan olika 
ståndpunkter och perspektiv kan 1+1 
bli 3. Stor medvetenhet inom institutionen 
kring mångfaldsfrågan och vinsterna 
med ett öppet klimat där man får 
och vågar tänka vilt, gärna i kreativa 
samtal med kollegor och studenter. 
Labbet är verksamhetens hjärta och 
konferensrummet med utsikt över labbet 
är allas favoritrum. Rummet illustrerar 
den önskade kopplingen mellan teori 
och praktik, för fruktbara möten. I övrigt 
saknas platser för möten, trapporna är 
barriärer och kontorsrummen känns 
isolerande, som en ”bunker”. 

”Integrationsivrarna” når inte 
sin fulla potential i miljöer 
som isolerar och stänger 
ute.  

Utifrån intervjuer med de olika verksamheterna och 
inventering av deras befintliga lokaler har vi bedömt de 
fysiska miljöernas ändamålsenlighet. Vi har karaktäriserat de 
olika ínstitutionerna för att tydliggöra hur den fysiska miljön 
begränsar verksamheten och dess arbetssätt idag.   



45

INDUSTRIELL EKONOMI (INDEK)

”T VÄRFORSK ARNA”

Institutionen präglas av att befinna sig i 
gränslandet mellan vetenskap-teknik 
och management-ekonomi. Närheten till 
både näringsliv och samhällsdebatt 
särskiljer institutionen liksom den 
nära kopplingen till start-ups och 
entreprenörskapsforum. 
En stor drivkraft är tvärvetenskaplig 
forskning och ett intresse för att 
inkludera forskning i undervisningen. 
Trots att man är undervisningstung 
saknas helt platser för möten mellan 
studenter och mellan studenter och 
lärare. Stort behov även av mer flexibla 
undervisningslokaler för att komma 
närmare studenterna och möjliggöra 
dialog och debatt. Ljusgården nyttjas 
inte till fullo, den upplevs som ödslig. 

”Tvärforskarna” saknar 
attraktiva och tillgängliga 
arenor för möten och dialog.

MASKINKONSTRUKTION (MMK) 

”UTFORSK ARNA”

Närheten till industrin och passionen 
att förena teknik och miljö för att 
bidra till en mer hållbar utveckling 
präglar institutionen. Så även den nära 
kopplingen mellan teori och praktik. 
Ett förhållningssätt präglat av tillit, 
relationsskapande och nyfikenhet 
är grundläggande både för god 
samverkan med industriella partners 
och för att skapa en öppensinnad 
atmosfär. Stor tillfredsställelse 
när studenter ställer frågor man 
själv aldrig formulerat. Närheten till 
naturen uppskattas. Institutionen har 
genom Innovationsstudion prövat nya  
arbetssätt och lokaler och fått upp 
ögonen för värdet av detta.

”Utforskarna” vill kunna 
exponera sina verkstäder 
bättre för att inspirera fler till 
ett utforskande arbetssätt. 

DE ANS OFFICE

”BROBYGGARNA”

  Deans Office är ITM-skolans brobyggare. 
De har en mellanrumsposition 
i och med att de tillhör både ITM-
skolans förvaltningslinje och någon 
av dess fem institutioner. Det  skapar 
möjligheter att kliva in i rollen som 
samverkansfacilitator: de kan upplysa 
om möjligheterna som finns inom ITM på 
ett sätt som ingen annan kan. 

Man ser sig själva som en informations- 
och inspirationsspridare som håller 
ITM-skolan samman. Samarbeten över 
gränser - både organisatoriska och 
professionella - menar Deans Office är 
en förutsättning för att ITM-skolan ska 
fungera. 

”Brobyggarna” trivs 
i de organisatoriska 
mellanrummen och söker 
här skapa effektiviserande 
broar. 

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Sammanfattning analys

Utifrån analysfasen är vår slutsats att ITM 
Innovationsarena bör vara både ”kultur 
och form” dvs att det bör ske både en 
verksamhetsutveckling och en utveckling 
av de fysiska miljöerna. Vi föreslår att 
ITM Innovationsarenas fysiska miljöer bör 
utvecklas ”från det lilla till det stora” dvs 
både på hemmaplan på institutionen och på 
den gemensamma arenan. 

Som arkitekter kan vi skapa miljöer som möjliggör ett förnyat 
arbetssätt. Vid en verksamhetsutveckling kan lokalerna bli ett 
verktyg och katalysator i förändringsarbetet. Det bygger på att 
det finns en tydlig vision och mål hos ledning för vad som ska 
uppnås samt stöd i IT-lösningar, organisation och gemensamma 
spelregler. 
Utifrån analysfasen har följande gestaltningsprinciper tagits 
fram för:;
ITM INNOVATIONSARENA

SK  A PÅ HEMMAPL  AN:

Tydligt spegla den gemensamma ITM identiteten 
Exponera forskning och utbildning i framkant
Vara transparent och tillgänglig för alla
Erbjuda aktiva miljöer, överblickbarhet och korta avstånd 
Möjliggöra spontana och informella möten 
Ha attraktiva och strategiskt placerade mötesplatser 
Innehålla arbetsplatser som passar en mångfald av behov 
Fungera väl alla tider på dygnet, året om
Ska präglas av hållbarhet; ekonomisk, social och ekologisk 
Vara yteffektiv, ändamålsenlig och flexibel

SK  A I  D  EN GEMENSAMMA ARENAN  :
Exponera ITM-skolans ledande forskning och utbildning
Ha flexibla miljöer, föränderliga utifrån behov
Ha varierade, nyskapande och ändamålsenliga lärandemiljöer 
och mötesplatser
Vara enkel att orientera sig i med tydliga noder
Erbjuda en neutral plattform för samverkan och samnyttjande 
mellan ITM-skolans institutioner
Ska präglas av hållbarhet; ekonomisk, social och ekologisk 
Stärka kopplingen mellan teori och praktik
Stärka kopplingen till näringsliv genom tillgängliga mötesplatser, 
arbetsplatser och utställningsmöjligheter
Fungera väl alla tider på dygnet, året om

KultKultur ur our occ Foh Formh Form

AARAREEENNNAAA
1+11+11==33

OMVÄRLDKTH

ITM-innovationsarena: 
”Från det lilla till det stora”

SK A GENTEMOT OMVÄRLDEN

Vara en attraktiv målpunkt både på campus KTH och i stadsmiljön
Ha en tydlig gestaltning av byggnadens exteriör 
Vara en byggnad präglad av ITM:s forskning i sin gestaltning
Ha en fasad utformad med parametrisk design för optimering av 
resurser
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Handlingsalternativ

Alternativ 1

Tre arenor :
Maskinkvarteret, Bergs och Sing-Sing.
Institutionerna utvecklar en gemensam 
kultur.

Alternativ 2

En gemensam arena på en neutral 
plats. Institutionerna är kvar i befintliga 
lokaler och utvecklar en gemensam 
kultur. 

Alternativa platser för arena:

A. Maskinkvarteret
B. Sing-sing
C. Bergs
D. Annan plats

Arena  -Kultur/formspråk/gemensamma rumsfunktioner

Institutioner

En gemensam kultur

Attraktivitet - synli ghet på campus

Entré

FÖRKL ARING

Energiteknik

Material-
vetenskap

Industriell 
produktion

Industriell 
Ekonomi 

Maskin-
konstruktion 

Deans 
office

GRU 

Material-
vetenskap

Energitenik

Industriell 
Produktion

Industriell 
Ekonomi 

Maskin-
konstruktion 

Deans 
office

GRU
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Alternativ 4

Ingen fysisk arena. Andra medel än 
den fysiska miljön skapar samverkan. 
Effektivisering inom institutionerna. 

Alternativ 5

Två arenor byggs: 
En i  Maskinkvarteret och en i Sing-Sing.

Materialvetenskap flyttar till 
Maskinkvarteret. Institutionerna utvecklar 
en gemensam kultur.

Alternativ 3

Samtliga institutioner samlas i en 
gemensam arena någonstans på 
campus.

Alternativa platser för arena:

A. Maskinkvarteret
B. Annan plats

Material-
vetenskap

Energiteknikknik

Industriell 
Produktion 

Maskinkon-
struktion

Deans 
office

Industriell 
Ekonomi 

GRU 

Energiteknik

Material-
vetenskap

eknik
Industriell 

Produktion

-
p

Industriell 
Ekonomi 

Maskin-
konstruktion

Deans 
office

GRU

Material-
vetenskap 

Energiteknik

Industriell 

Produktion 

Industriell 
Ekonomi 

Maskin-
konstruktion 

Deans 
office

GRU

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Material-
vetenskap 

Maskin-
konstruktion 

Industriell 
Produktion 

Deans 
office

Industriell 
ekonomi

Energiteknik
GRU

M
GRU

Industriell
Ekonomi 

Lokalbehov 

ITM skolans olika institutioner och 
lokalisering

Uppgifter på förhyrda ytor från MBA 
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ITM INNOVATIONSARENA - SAMVERK AN 

De olika institutionerna och grundutbildningen samt Deans 
office inklusive Utbildningskansliet har många funktioner och 
lokalbehov som det finns samverkanspotential i.

Institutionernas lokalbehov finns både på hemmaplan och på den gemensamma arenan. Där lokalbehovet finns hos flera olika 
verksamheter finns en samverkanspotenial (lokalbehov =       ,orange yta=lokalbehov i gemensam arena                 )

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A

Material-
vetenskap 

Maskin-
konstruktion 

Deans 
office

Industriell 
ekonomi

Industriell 
Produktion 

Energiteknik

GRU

Industriell 
ekonomi Material-

vetenskap 

Energiteknik
Industriell 
Produktion 

Maskin-
konstruktion 

GRU

Deans 
office

Från många olika verksamheter med egna lokaler och entréer till
en gemensam miljö med möjlighet till mervärde, lokaleffektivitet 

och samverkan på en eller flera platser - i ”överlappet” finns finns 
möjlighet till lokaleffektivisering.
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Lokalprogram 
gemensamma funktioner

LOK ALPROGR AM

Detta lokalprogram är ett första utkast inför framtagandet av 
förstudien. Ytor är baserade på uppgifter från MBA, befintliga 
lokalytor och förslag från arbetsgruppen (Prototypcenter, MS). 

Lokalprogrammet måste i nästa skede bearbetas och fördjupas, 
eventuellt i samband med ett verksamhetsutvecklingprojekt. 
Arbetet bör ske tillsammans med brukare och MBA. 

I ett tidigt skede kan lokalarea (LOA) tas fram genom att 
multiplicera nettoytan av de rum eller funktioner som krävs 
med en uppräkningsfaktor som inkluderar kommunikationsytor, 
korridorer, innerväggar mm. Uppräkningsfaktorn 1,4-1,5 är 
baserad på erfarenhetsvärden från MBA/White för byggnader 
av liknande ålder och karaktär.

Yta per medarbetare i kontorsmiljö (nettoyta 12 kvm/person) är 
angiven från MBA och baserad på aktuella referensprojekt inom 
KTH. 
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Gemensam entre/foajé/reception, NOD, Kista

Studieplatser och samlingsmöjlighet i The Why Factory TU Delft

Öppna studieplatser/touchdown arbetsplatser, Spaces,  Amsterdam

Exponerade verkstäder

Projektrum/mötesrum

Samlingsmöjlighet i entrén och gemensamma ytor, NOD, Kista

Naturliga mötesplatser

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Lokalprogram institutioner
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Aktivitetsbaserat kontor på Stockholm  Vatten, 
ombyggnad befintlig byggnad, White Arkitekter

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Lokalprogram grundutbildning

Idag 
totalt förhyrd yta

ITM-skolan
ca 23 500 kvm LOA

Alternativ 2
samtl. institutioner 

bibehålls + ny 
gemensam arena

teoretisk yta
ca 23 200 kvm LOA

Alternativ 3 
samtl. institutioner 
samlas i 1 arena 

teoretisk yta
ca 18 300 kvm LOA

Alternativ 1 
3 arenor

teoretisk yta
ca 20 400 kvm LOA

Alternativ 4
ingen fysisk arena

ombyggnad 
befintliga ytor

Alternativ 5
2 arenor 

teoretisk yta
ca 19 600 kvm LOA

Skillnad mellan 

alternativ 2 och 3 -

 möjlig 

samverkansvinst

< 5000 m2

SAMMANSTÄLLNING LOK ALPROGR AM

Sammanställning av de olika handlingsalternativens ytor. Detta 
teoretiska ytor som ger en indikation på hur stor yta som krävs 
för ombyggnation respektive nybyggnation. I sammanställningen 
är inte GRU:s lokalbehov inkluderat.

Grundutbildnings lokalbehov är sammanställt av MBA och är 
till största delen planerade åtgärder. Nya lokaltyper som Case-
salar och lokaler för Blended-learning har tillkommit.
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Varierade utbildningsmiljöer i Messingen , 
Upplands Väsby, White Arkitekter

Ombyggda grundutbildningsmiljöer i 
Maskinkvarteret, White Arkitekter

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Sammanställning lokalprogramSammanställning lokalprogramSammanställning lokalprogram

ITM Innovationsarena - gemensamma funktioner
Entréhall, reception, utställning, samling, vaktmästeri, 
mötesrum,  seminarierum, bibliotek, studieplatser/touch down 
platser, restaurang, kafé och kök

Totalt:          ca  1 450 kvm

Deans office / Utbildningkansli  

Totalt:          ca  430 kvm / 280 kvm

Gemensamma verkstäder och lab
Prototypverkstad, makerspace

Totalt:    ca  1 160 kvm

Energiteknik 110 p
Arbetsplatser inkl koncentrationsrum, samtals- och mötesrum, 
kaffestation, kopiering, förråd

Totalt:              ca 1 320 kvm
Övrigt (ej gemensamt)  ca  680 kvm
Totalt    ca 2 000 kvm

Industriell produktion 64 p
Arbetsplatser inkl koncentrationsrum, samtals- och mötesrum, 
kaffestation, kopiering, förråd

Totalt:              ca 770 kvm
Övrigt (ej gemensamt)  ca 770 kvm
Totalt    ca 1 540 kvm

Maskinkonstruktion 120 p
Arbetsplatser inkl koncentrationsrum, samtals- och mötesrum, 
kaffestation, kopiering, förråd

Totalt:              ca 1 440 kvm
Övrigt (ej gemensamt)  ca  300 kvm
Totalt    ca 1 740 kvm

 Materialvetenskap 105 p
Arbetsplatser inkl koncentrationsrum, samtals- och mötesrum, 
kaffestation, kopiering, förråd

Totalt:              ca 1 260kvm
Övrigt (ej gemensamt)  ca 1 220 kvm
Totalt    ca 2 480 kvm

HANDLINGSALTERNATIV 3
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LOK AL ARE A 

    Nettoyta (kvm)

Gemensamma lokaler 1 450  

Gemensamma verkstäder 1 160

Deans office   430

Utbildningkansli  280
  
Energiteknik    2 000

Industriell produktion  1 540

Maskinkonstruktion  1 740

Materialvetenskap  2 480

Industriell ekonomi  1 280

Grundutbildningsmiljöer 3 180

Totalt:              ca 15 540 kvm 

Uppräkningsfaktor 1,4          ca 21 800 kvm LOA

Uppräkningsfaktor 1,5          ca 23 300 kvm LOA

Vid beräkning av lokalarea för en nybyggnad kan en 
uppräkningsfaktor på 1.3 vara rimlig. Vid en inplacering 
av lokalprogrammet i en befintlig byggnad är troligtvis en 
uppräkningsfaktor på 1,4 - 1.5 mer korrekt. 

Grundutbildningsmiljöer
Casesal, lektionssalar, gradängsalar, övningssalar, datorsalar, 
grupprum, studieplatser, pentry, vilrum, resursrum, rum för 
kontemplation, skåpsförvaring studenter

Totalt:          ca 3 550kvm

Industriell ekonomi 80 p
Arbetsplatser inkl koncentrationsrum, samtals- och mötesrum, 
kaffestation, kopiering, förråd

Totalt:              ca 960 kvm
Övrigt (ej gemensamt)  ca 320 kvm
Totalt    ca 1 280 kvm

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Förstudie

Alternativ 1

Tre arenor; i Maskinkvarteret, Bergs och Sing-Sing.

Alternativ 2

En gemensam arena på en neutral plats, institutionerna är kvar i 
befintliga byggnader.

Den gemensamma arenan är föreslagen på tomten söder om 
Triangelparken som anges som ”möjlig framtida expansion” i 
Campusplanen 2014.

Energiteknik

Material-
vetenskap

Industriell 
produktion

Industriell 
Ekonomi 

Maskin-
konstruktion 

Deans 
office

GRU 

Material-
vetenskap

Energitenik

Industriell 
Produktion

Industriell 
Ekonomi 

Maskin-
konstruktion 

Deans 
office

GRU

Att ta fram handlingsalternativ handlar om att utifrån analys,  
möjliga platser och samverkansmöjligheter ta fram, beskriva och 
utvärdera olika handlingsalternativ.

Alternativ 4 redovisas ej eftersom det inte innebär en fysisk 
arena.
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Alternativ 5

Två arenor; i Maskinkvarteret och Sing-Sing.
Materialvetenskap flyttar till Maskinkvarteret.

Alternativ 3

Samtliga institutioner samlas i en gemensam arena.
Maskinkvarteret har identifierats av MBA som den enda möjliga 
lokalisering för en arena av denna storlek.

Material-
vetenskapp

Energiteknikknik

Industriell 
Produktion 

Maskinkon-
struktion

Deans 
office

Industriell 
Ekonomi 

GRU 

Energiteknik

Material-
vetenskap

eknik
Industriell 

Produktion

-
p

Industriell 
Ekonomi 

Maskin-
konstruktion

Deans 
office

GRU

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A



62

Alternativ 1

Energiteknik

Material-
vetenskap

Industriell 
produktion

Industriell 
Ekonomi 

Maskin-
konstruktion 

Deans 
office

GRU 

Tre arenor, en större i  Maskinkvarteret och två mindre, en i 
Bergs och en i Sing-Sing.

Befintliga byggnader byggs om för effektivisering av kontors- 
och labbmiljöer och kompletteras med nya funktioner för möten 
och samverkan. Verksamheterna exponeras genom nya entréer 
mot stråk på campus och öppnas upp i strategiska lägen.

I Maskinkvarteret sker även en tillbyggnad med ny entré, 
reception och utställningsyta som knyter samman befintliga 
byggnader.

Uppskattade ytor ur volymstudie:

Maskinkvarteret ombyggnad 15 000 kvm och tillbyggnad  
ca 6 200 kvm BTA.

Sing-Sing ombyggnad för arena och Industriell ekonomi 
4 100 ca kvm BTA.

Bergs ombyggnad för Materialvetenskap och gemensam arena 
för byggnadens hyresgäster 6 100 kvm BTA.

Illustration över campus med de tre arenorna i alternativ 1
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ITM Innovationsarena i Bergs ITM Innovationsarena i Sing-Sing 

ITM Innovationsarena i Maskinkvarteret 

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Alternativ 2

En gemensam arena på en neutral plats, institutionerna är kvar i 
befintliga byggnader.

Den gemensamma arenan är illustrerad på tomten söder om 
Triangelparken som anges som ”möjlig framtida expansion” i 
Campusplanen 2014.

Nybyggnad ca 4700 kvm LOA / 5700 kvm BTAsamt ombyggnad 
av befintliga lokaler för effektivisering och samverkan.

Refensexempel på neutrala gemensamma byggnader för 
samverkan och innovation; Skylab, Danmarks Tekniska 
Universitet och Aalto Design Factory, Helsingfors. 

Illustration över campus med en nya arena i alternativ 2

Material-
vetenskap

Energitenik

Industriell 
Produktion

Industriell 
Ekonomi 

Maskin-
konstruktion 

Deans 
office

GRU
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Innovationsmiljöer, Skylab DTU, Köpenhamn, 
TU Delft Arkitekt samt Aalto Design Factory, Helsingfors

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Alternativ 3

En gemensam större arena i Maskinkvarteret.

En tillbyggnad på Kottetorget med gemensam entré, reception, 
utställning, café och restaurang samt grundutbildningslokaler. 
Tillbyggnaden exponerar verksamheten både söderut mot 
Brinellvägen och norrut mot Albano. Befintliga lokaler för 
grundutbildning byggs om och till med en våning. Byggnad 
43:38 öppnas upp mot Maskinparken och en ny gårdsmiljö 
anläggs.

I detta alternativ nyttjas även byggnad 43:36.

Förslaget utgår från att Brinellvägen byggs om till bussgata med 
trottoar och körbana och att en ny bro anläggs för anslutning 
mot Albano. 

Uppskattade ytor ur volymstudie: 

Maskinkvarteret ombyggnad 22 600 kvm och tillbyggnad 
ca 6 400 kvm BTA.

Illustration över campus med en arena i alternativ 3

Energiteknik

Material-
vetenskap

eknik
Industriell 

Produktion

-
p

Industriell 
Ekonomi 

Maskin-
konstruktion

Deans 
office

GRU



67

ITM Innovationsarena i Maskinkvarteret 

Ny gemensam entré mot 
Brinellvägen

Verkstad, 
MS, PC

GRU

EGI

IIP

MMK

MMK

Deans Office

Arena

Arena  
Öppna studieplatser
Servicedisk - Studenter
bibliotek, mötesrum
Gradängtrappa

Öppna upp mot naturen för att 
se ut och ta in dagsljus

Orienterbarhet

Gradängtrappa fungerar både 
som mötesplats och läktare

PLAN  2 

MSE

Indek

Funktioner ITM Innovationsarena i Maskinkvarteret i alternativ 3

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Alternativ 5

Två arenor, en större i  Maskinkvarteret och en mindre i
Sing-Sing.

Befintliga byggnader byggs om för effektivisering av kontors- 
och labbmiljöer och kompletteras med nya funktioner för möten 
och samverkan. Verksamheterna exponeras genom nya entréer 
mot stråk på campus och öppnas upp i strategiska lägen.

I Maskinkvarteret sker även en tillbyggnad med ny entré, 
reception och utställningsyta som knyter samman befintliga 
byggnader.

Uppskattade ytor ur volymstudie: 

Maskinkvarteret ombyggnad 18 500 kvm och tillbyggnad 
ca 6 400 kvm BTA.

Sing-Sing ombyggnad för arena och Industriell ekonomi 
ca 6 100 kvm BTA.

Material-
vetenskap

Energiteknikknik

Industriell 
Produktion 

Maskinkon-
struktion

Deans 
office

Industriell 
Ekonomi 

GRU 

Illustration över campus med två arenor i alternativ 5
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ITM Innovationsarena i Sing-Sing 

ITM Innovationsarena i Maskinkvarteret 

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Arena Sing-sing

En ny entré mot stråket längs Osquars backe öppnar upp 
byggnaden så att ”Plattan” får kontakt med gatan.  En generös 
gradängtrappa för studier och samlingar förbinder plan 1 och 
2.  På plan 2  placeras reception, info, personalrum och café 
och i plan 1  finns seminarierum, utställning, servicedisk och 
studiemiljöer. Arenan blir en mötesplats med möjlighet till 
samling, info, fika och möten.

Genom ombyggnaden och placeringen av gemensamma 
funktioner skapas kopplingar och flöden så att studenter och 
medarbetare möter varandra.

En ny entré direkt från stråket längs Osquars backe gör det 
lättare att komma direkt in till arenan och exponerar det som 
sker.

Entrén till de befintliga gradängsalarna, F2 och F3, ansluts till 
arenan och skapar ytterligare flöden och möten. 

Fasaden öppnas upp med en ny entré mot Osquars backe 

Café

Reception

Mötesrum

TEKNOLOG-
GÅRDEN

Personalrum

GRU

PLAN  2

”Plattan” med ny gradängtrappa för samling och studieplatser
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Funktioner ITM Innovationsarena i Sing-Sing

Mötescentrum

PLAN 3-5 

Arena: 
Utställning
Gradängtrappa
Öppna studieplatser

OSQUARS BACKE

TEKNOLOG-

GÅRDEN

GRU
GRU

Café

Personalrum

Reception

PLAN  2 

PLAN  1

Kontor

Ny entré 
Servicedisk för
 studenter

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Arena Bergs

Idag delas ”Bergs” av Materialvetenskap, Byggvetenskap 
och grundutbildningsmiljöer. Efter diverse tillbyggnader 
och omflyttningar är Materialvetenskaps lokaler utspridda i 
byggnaden.

Vi föreslår att entrén mot Brinellvägen öppnas upp och här 
placeras gemensam reception, café och mötesplats för husets 
hyresgäster, både för studenter och personal, och bildar en 
ny gemensam arena. Ett nytt tydligt stråk i byggnaden kopplas 
samman med en ny entré i norr mot Maskinparken. De två 
entréplanen förbinds med trappor och bjälklagsöppningar. 

Materialvetenskaps lokaler koncentreras på plan 1, 2 och delvis 
plan 3 i befintliga hus N. Kontorsmiljöerna i hus K, högdelen, 
effektiviseras till förmån för gemensamma ytor med mötesrum, 
reception, utställning och personalrum. Labb och verkstäder 
effektiviseras i befintliga lokaler. 

”Bergs ” öppnas upp mot Maskinparken

Arena i Bergs med ny inbjudande entré 
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GRU

MSE

MSE

MSE

MSE

PLAN 2-5 

PLAN  1

Reception

Gemensamt-
 personalrum

Gradängtrappa

Ny entré

Funktioner arena i ”Bergs”

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A
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Arena Maskinkvarteret

Vi föreslår en tillbyggnad på Kottetorget med gemensam 
entré, reception, utställning, café och restaurang samt 
grundutbildningslokaler. Tillbyggnaden exponerar verksamheten 
både söderut mot Brinellvägen och norrut mot Albano.

Förslaget utgår från att Brinellvägen byggs om till en bussgata 
med trottoar och körbana för bil- och busstrafik och att en ny 
bro anläggs för anslutning mot Albano. 

Prototypcenter och gemensamma verkstäder placeras i befintlig 
byggnad 43:38 som öppnas upp mot den nya entrédelen och 
exponeras. Kontorsmiljöerna byggs om för effektivisering och 
nya funktioner. De olika institutionerna samlas vertikalt för korta 
avstånd mellan medarbetare.

I alternativ 3 och 5 nyttjas byggnad 43:36 som kopplas 
samman med den nya entrébyggnaden och disponeras av 
Materialvetenskap och Industriell Ekonomi.

En ny tillbyggnad exponerar Maskinkvarteret mot både norr och söder

Funktioner ITM Innovationsarena i Maskinkvarteret alternativ 1

Funktioner ITM Innovationsarena i Maskinkvarteret alternativ 5
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Ny gemensam entré mot 
Brinellvägen

Verkstad, 
MS, PC

GRU

EGI

IIP

MMK

MMK

Deans Office

Arena

Utbildnings-
kansliet

Arena  
Öppna studieplatser
Servicedisk - Studenter
bibliotek, mötesrum
Gradängtrappa

Öppna upp mot naturen för att 
se ut och ta in dagsljus

Orienterbarhet

Gradängtrappa fungerar både 
som mötesplats och läktare

PLAN 3-5 

PLAN  2 

MSE

MSE

Indek

Indek

Funktioner ITM Innovationsarena i Maskinkvarteret alternativ 3

I T M I N N OVAT I O N SA R EN A




