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Lokalförsörjning - Nuläge 
 

– c:a 390.000 kvm 
– c:a 30 hyresvärdar, Akademiska Hus  57%, Higab 

20% 
– c:a 10 % av GUs omsättning (c:a 660 MSek per år) 
– Cityuniversitet  
 

25 år sen sist…. 
 



  

Möjligheter med nya lokaler 
• Expansion 
• Nya pedagogiska metoder, ny infrastruktur för 

forskning 
• Möjliggör nya arbetssätt och samverkansformer 
• Förenklar organisationsförändringar 
• Digitalisering 
• Internationalisering 
• Ökad attraktivitet 
• Identitetskapande 



  



  

Verksamhetens behov ska styra 
lokalförsörjningen 
 
Universitetet ska ha rätt antal och rätt  
sorts kvadratmetrar 
 
Ett läge mitt i Göteborg ska alltid väljas  
före andra alternativ 
 
Lokalförsörjningen främjar ekonomisk,  
ekologisk och social hållbarhet 
 
Lokalförsörjningsarbetet är inkluderande  
och bygger på dialog 



  



  



  

Naturvetenskap Life 

Sahlgrenska Life 



  



  



  

Humanisten 

UB 

Konstnärliga fakulteten 



  

Handelshögskolan 

Handelshögskolan Nybyggnad 
Pedagogen Hus C 



  

TIDER - bedömd byggproduktion 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Humanisten 
Konstnärliga fakulteten 
Nytt universitetsbibliotek
Handelshögskolan
Naturvetenskap Life
EBM Annex
Sahlgrenska Life
Tillbyggnad Pedagogen Hus C
Ombyggnad Studenternas Hus
GF - samlad lokalisering ?
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Area nybyggnad        Bedömd kostnad       GU investering (c:a 15%) 
           fastighetsägaren 
 
245 000 BTA     8 600 M sek      1 300 M sek 
190 000  LOA        
 

Tidiga uppskattningar av area och kostnader 

Lokalkostnader 2017  - c:a 10 % av omslutning 
Lokalkostnader 2027  -  ? 



  

Konsekvenser, påverkan och arbetsmiljö 
 
 
• Planering och projektering är i full gång och allt fler blir engagerade 
• I de flesta projekten pågår produktionen samtidigt och under några 

intensiva år mellan 2018 - 2024. 
• Störningar 
• Rekrytering 
• Söktryck 
• Anslag 
• Nedgång i ”kunskapsproduktion” 
• Arbetsmiljön förändras för vår personal och våra studenter  
• Temporära lokaler och lösningar kommer att behövas 
• Svårt att genomföra byggprojekt med verksamhet i huset 

 
 

 



  

Kommunikation 
 
• Viktigt med en gemensam berättelse - ” Vi bygger för framtiden” 

• Tydlig vision och målbild - Varför? 

• Rätt kommunikation och information blir avgörande 

• Kommunikationsplaner för respektive projekt 

 

 

 

 

 



  



  

Resurser och organisation  
 
• Stor insats som behöver resurser 

• Samordning av samtliga projekt viktigt  

• En central funktion bör inrättas för rådgivning, beredning och 
beslut  

• Universitetets egna investeringar i byggprojekten är ca 15-20% 
av produktionskostnaden 

 

 



  

Förslag  
Styrgrupp – Lokalförsörjning och stora byggprojekt 

• Universitetets beredande och rådgivande organ för 
lokalförsörjningsfrågor 

• Styrgrupp för strategisk fastighetsutveckling, lokalförsörjning och 
byggprojekt  

• UD är ordförande (bitr UD är vice ordförande) 



  

Ansvar / uppdrag 

Styrgruppens uppdrag blir att: 

• bereda beslutsärenden till rektor i byggprojekts- och 
lokalförsörjningsfrågor  

• besluta om Lokalförsörjningsplaner, Utvecklingsplaner och 
Projektplaner för universitetsområden och byggnader  

• säkerställa att samtliga beslutade byggprojekt genomförs i 
enlighet med ovan nämnda planer och gällande styrdokument  

 

 

 



  

Dialog och förankring 

Styrgruppens uppdrag blir också att: 

• ha en samlad bild av universitetets pågående och planerade 
byggprojekt samt prognostiserade kostnader för lokalförsörjning.  

• kommunicera denna helhetsbild regelbundet i Ledningsrådet  
och i Universitetsstyrelsen minst en gång per år. 



  

Humanisten Nya Konst  
  

UB Handelskvarteret Sahlgrenska  
Life 

EBM Annex Utbyggnad  
Pedagogen 

Styrgrupp  Lokalförsörjning 
 
• Ordförande UD 
• Vice ordförande bitr UD 
• Vicerektor Utbildning 
• Vicerektor Forskning 
• Vicerektor Samverkan 
• Studentrepresentant 
• Ekonomichef 
• Fastighets- och Servicechef 
• Fastighetsstrateg 
• adj /föredragande 

Strategisk fastighetsutveckling 
Projektledning, styrning och 

projektsamordning 

Rektor 

Universitetsstyrelsen 

Ledningsråd Universitetsledningen 

Naturvetenskap  
Life 
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