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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Universitetsstyrelsen fattade i december 2012 beslut om den strategi som ligger till grund för 
universitetets framtida utveckling. Den övergripande visionen är att Linköpings universitet (LiU) ska 
vara ett ”Universitet med internationell lyskraft – där människor möts och utvecklas”. Rektor har mot 
denna bakgrund slagit fast att LiU ska vara det bästa och mest attraktiva alternativet för 
universitetsutbildning i landet. Med hårdnande konkurrens såväl nationellt som internationellt har 
rektor identifierat tre områden inom utbildningen som är särskilt viktiga: utbildningarnas kvalitet, 
pedagogiska former och studenternas studiemiljöer. Det senare går under samlingsnamnet ”Campus 
LiU 2015”. Dess huvudsakliga syfte är att säkerställa att universitetet har de miljöer för utbildning, 
studier och arbete som krävs för att, såväl idag som i framtiden, vara attraktivt och funktionellt för 
studenter och anställda.  

I november 2013 fattade universitetsstyrelsen beslut om att påbörja projektering av de inom Campus 
LiU 2015 föreslagna ny- och ombyggnationerna på Campus Valla. Då lokalkostnadernas andel av 
LiU:s totala kostnader beräknas öka kraftigt fram till ca 2020, främst beroende på sedan tidigare 
fattade beslut om ny- och ombyggnationer på framförallt Campus US, var styrelsens beslut villkorat 
enligt följande: 

• att styrelsen som sitt riktmärke uttalar att lokalkostnaderna för universitetet inte ska överstiga 
15% av universitetets totala kostnader.  

• Att uppdra åt rektor, eller den hon utser, att med utgångspunkt i pågående 
lokaleffektivitetsutredning återkomma till styrelsen med avrapportering hur 
effektivitetsarbetet fortskrider och vilka kostnadsreduceringar som kan verkställas inom 
befintligt lokalbestånd 

Rektor fattade i maj 2014 beslut om ”Åtgärder att optimera och effektivisera lokalutnyttjandet”, diare 
nr LiU 3014-0098. I beslutet framgår bland annat: ”vidta åtgärder för att effektivisera 
lokalutnyttjandet på samtliga campus i syfte att minska universitetets förhyrda yta. Ett riktvärde för 
uppdraget är att en genomsnittlig bokningsgrad på 70% , beräknat på 40 terminsveckor under ett år, 
ska gälla.” 

Samtliga fastigheter på Campus Valla ägs och förvaltas av Akademiska Hus. Universitetets 
förhandlingsutrymme blir därmed per automatik begränsat och därmed också möjligheterna att kunna 
lämna förhyrningar om inte hela hus lämnas. De inom Campus LiU 2015 föreslagna åtgärderna 
avseende samlad förvaltning (I D-huset, Zenit och nytt studenthus) innebär att LiU kan lämna 
förhyrningarna i G-huset och Terra. Hyran för dessa förhyrningar uppgår i dagsläget till 15,4 mnkr.  
En översyn och framtagande av campusplan över lokalbeståndet i samarbete med samtliga fakulteteter 
och institutioner på Campus Valla samt tillsammans med fastighetsägaren bör genomföras inom den 
närmaste framtiden i syfte att undersöka möjligheterna till ett mer gemensamt lokalutnyttjande. 
 
På Campus Norrköping, däremot, är läget för universitetet ett helt annat. Här hyr universitet lokaler 
för närvarande av fyra olika fastighetsägare. Då etableringen av Campus Norrköping skedde, 1997, 
ansökte universitetet om att få teckna längre hyresavtal än 10 år och fick detta beviljat. För några 
fastigheter, såsom Kåkenhus, Täppan, Trappan och Bomullspinneriet, sträcker sig kontraktstiderna 
fram till 2018-2019. Fastigheten Trappan är i dagsläget i det närmaste tom, med en årshyra om 2,3 
mnkr. Bomullspinneriet är den mest perifera av fastigheterna med en årshyra om 12 mnkr och en area 
om ca 7 000 kvm. 
I samband med etableringen av campusbron, invigd sommaren 2012, påbörjade universitetet en 
koncentration av campus runt Motala Ström. Hösten 2014 lämnade universitetet kv Gropen och delar 
av kv Spetsen och berörda verksamheter flyttade dels in i den ny- och ombyggda fastigheten i kv 
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Kopparhammaren 2 dels till Kåkenhus. Denna rockad innebar en minskning av universitetets förhyrda 
area i Norrköping med ca 1 400 kvm. Då kv Bomullsspinneriet är uppsägningsbart bör universitetet 
noga överväga att säga upp Bomullsspinneriet och utreda om förtätning inom Kv Kopparhammaren 2 
(inom fastigheten finns en byggnadskropp som ännu inte är tagen i anspråk) och Täppan skulle vara 
tillräcklig yta. Detta skulle medföra en uppskattad besparing på 6 mnkr under första 10-årsperioden 
och en minskning av ytan med ca 6 500 kvm.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna rapport är att utifrån framtaget statistikmaterial, genomförda inventeringar och 
utredningar med mera ta fram förslag till åtgärder samt en handlingsplan för hur universitetet framöver 
kan arbeta med lokaleffektivitet och ett bättre utnyttjande av universitets lokaler för utbildning. 

1.3 Underlag 
Följande underlag har använts i utredningen. 

1. Statistisk analys av LiU:s lokalnyttjande under 2014 
2. Rektors beslut ”Åtgärder att optimera och effektivisera lokalutnyttjandet” diarie nr 2014-

00988 
3. ”Lokaleffektivitet, en nulägesanalys av LiU:s nyttjande av lokaler för utbildning, vårterminen 

2013, ett delprojekt inom Campus LiU 2015” diarie nr LiU 2013-01176 
4. Inventering av institutionsägda lokaler 
5. Material från workshop med Örebro universitetet avseende modell för differentierad 

internhyressättning 

2 Resultat 

2.1 Statistiskt underlag 
Det statistiska underlaget redovisas för samtliga campus, se bilaga 1. Statistiken är baserad på 
bokningar gjorda i schema- och lokalbokningssystemet TimeEdit för år 2014 och bokningsgraden som 
redovisas baseras på 40 veckor, 5 dagar per vecka samt 8 timmar per dag. Ej bokningsbar tid är de 15 
minuter innan varje bokningspass som används för ventilation samt utrymning av lokalen, vilket totalt 
kan uppgå till ca en timme per dag. Resultatet blir att 200 timmar per år, eller 12,5% av den totala 
bokningsgraden, för en lokal inte går att använda för undervisning. Dock följer inte all undervisning 
bokningspassen vilket innebär att intervallet 87,5% - 100% får anses motsvara en fullbokad lokal. 
Bokningar på kvällstid räknas med i bokningsgraden.   
 
Bokningsgraden skiljer sig från nyttjandegraden, då det händer att lokaler används utan att de bokas, 
men kanske också att lokaler bokas utan att de används. I dagsläget har universitetet inte några verktyg 
för att kunna mäta faktisk nyttjandegrad, endast stickprov kan genomföras. Vilket dock inte föreligger 
i den statistik som ligger till grund för denna rapport. Nyttjandegraden ligger troligen över 
bokningsgraden, men hur mycket är svårt att uppskatta, LEA avser att under 2015 ta fram en metod 
för att bättre kunna uppskatta reell nyttjandegrad. 
 
 
 
 
I nedanstående tabeller visas bokningsgrad på kurskod, d v s den bokning som direkt kan hänföras till 
specifikt undervisningsmoment. Utöver detta bokas lokaler av studenter, samt för gemensamma 
aktiviteter, t ex rektors informationsmöten för medarbetarna och andra gemensamma aktiviteter.  
 
Den framtagna statistiken avseende bokningsgraden kan illustreras, gällande samtliga lokaler oavsett 
storleksordning och kategori: 



  

   5  

 
 
Campus	   Bokningsgrad	  samtliga	  

bokningar	  (inkl	  
studentbokningar	  och	  andra	  
lokalbokningar)	  

Bokningsgrad	  på	  
kurskod	  

Valla	   55%	   24%	  
Norrköping	   44%	   17%	  
US	   56%	   27%	  
 
I jämförelse med det statistiska underlaget som låg till grund för rapporten: ”Lokaleffektivitet”, diarie 
nr LiU 2013-01176 samt rektors beslut ”Åtgärder…”, diarie nr 2014-00988, visar dessa siffror i 
princip oförändrad bokningsgrad.  
 
I ovanstående tabell ingår även så kallade speciallokaler, det vill säga laborationssalar med mera. Då 
det framförts kritik gällande specialsalars bokningsmöjlighet till en bokningsgrad som uppfyller målet 
70%, i enlighet med rektors beslut, togs ny statistik fram. Denna statistik utgår från en uppdelning på 
storlek på lokalen samt lokaltyp (där specialsalar är exkluderade) för att bättre kunna jämföra 
bokningsgraden av likvärdiga lokaler. 
 
I nedanstående tabell visas bokningsgraden för fyra olika storlekskategorier: 
    
Platser	   Valla	   Norrköping	   US	   Anm	  
90	  pl	  och	  
större	  

47%	   41%	   34%	   Bokningar	  på	  
Kurskod	  

90	  pl	  och	  
större	  

65%	   52%	   44%	   Samtliga	  
bokningar	  

60-‐89	  pl	   36%	   35%	   28%	   Bokningar	  på	  
Kurskod	  

60-‐89	  pl	   50%	   51%	   44%	   Samtliga	  
bokningar	  

30-‐59	  pl	   37%	   30%	   35%	   Bokningar	  på	  
Kurskod	  

30-‐59	  pl	   70%	   74%	   58%	   Samtliga	  
bokningar	  

Mindre	  än	  30	  
pl	  

21%	   14%	   25%	   Bokningar	  på	  
Kurskod	  

Mindre	  än	  30	  
pl	  

78%	   50%	   57%	   Samtliga	  
bokningar	  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Bokningsgraden  fördelad  på  lokaltyper  framgår  av  nedanstående  tabell: 
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Lokaltyp Valla Norrköping US Anm 
Grupprum 15% 11% 15% Bokningar	  på	  

Kurskod 
Grupprum 84% 51% 53% Samtliga	  

bokningar 
EDIT-‐rum - 31% 38% Bokningar	  på	  

Kurskod	  
EDIT-‐rum - 64% 81% Samtliga	  

bokningar	  
Lärosal 38% 25% 41% Bokningar	  på	  

Kurskod 
Lärosal 68% 69% 63% Samtliga	  

bokningar 
Hörsal 48% 41% 29% Bokningar	  på	  

Kurskod 
Hörsal 62% 52% 41% Samtliga	  

bokningar 
Casesal	   25% - - Bokningar	  på	  

Kurskod 
Casesal	   55% - - Samtliga	  

bokningar 
 
 
En jämförelse mellan de två tabellerna visar att mönstren är likartade. Lokaltypen ”grupprum” har 
exempelvis en liknande ökning då samtliga bokningar räknas som storlekskategorin ”mindre än 30 
pl”. Lokaltypen ”hörsal” visar liknande siffror som storleksklassen ”90 pl och större”.  
 
Slutsatser som kan dras från tabellerna är att studentbokningar står för en majoritet av bokningarna i 
de mindre lokalerna, och att det stämmer att speciallokalerna minskar bokningsgraden. Det finns 
exempel på att bokningsgraden överstiger 70% när samtliga bokningar räknas, men det finns fler 
områden där det finns behov av ökad bokningsgrad för att uppnå målet.  

2.2 Hur garantera bra tillgång till ändamålsenliga lokaler inom 
målet 70% bokningsgrad? 

I enlighet med rektors beslut visar denna rapport på en rad olika åtgärdsförslag/handlingsplan för hur 
universitetet kan uppnå en bokningsgrad om 70% för bokningsbara lokaler. Dessa olika förslag kan 
sammanfattas enligt nedan: 
 
Det finns goda möjligheter att nå bättre lokaleffektivitet, men för att uppnå målet krävs en samsyn och 
solidaritet i användning av befintliga lokalresurser.  

2.2.1 Fler gemensamt ägda och nyttjade undervisningslokaler 

 
En inventering över institutionsägda undervisningslokaler har genomförts, se bilaga 4. Denna 
inventering visar att ett relativt stort antal lokaler skulle kunna ägas gemensamt och därmed vara 
tillgängliga för gemensam lokalbokning, vilket vore av stort värde om de kunde användas gemensamt 
för undervisning.  I bilagan ges också förslag på vilka institutionsägda lokaler som är lämpliga att 
övergå till gemensamt ägande och en möjlig tidplan för övergången. Den största fördelen med 
gemensamt ägda lokaler för undervisning är möjligheten att få ett helhetsperspektiv över universitetets 
lokalbestånd gällande lokaler för undervisning. Det befintliga problemet med olika bokningssystem, 
som idag förekommer, då de institutionsägda lokalerna till viss del bokas i egna system, skulle 
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upphöra. Det skulle också medföra ekonomiska fördelar för institutionerna, då de endast betalar för 
bokade timmar.  
 
Försök har gjorts att ha fortsatt institutionsägda lokaler, men att de bokas gemensamt. Ägande 
institution har haft förtur för bokningar av lokalen, vilket kraftigt begränsat möjligheten för ett 
effektivt utnyttjande av lokalerna vid planering av grundschemat. Detta eftersom institutionerna helst 
bokar sina egna lokaler oavsett storlek på dessa, d v s av tradition kanske använder sin egen lokal även 
om den är för stor för aktuellt undervisningsmoment.  

2.2.2 Optimering av bokningspass 

 
I dagsläget är bokningspassen uppdelade i fyra tvåtimmarspass per dag. Passen tidig morgon och sen 
eftermiddag (särskilt måndag morgon och fredag eftermiddag) är dåligt utnyttjade. Det finns flera sätt 
att uppnå en mer jämnt fördelad bokningsgrad över veckan. Exempelvis kan en solidarisk fördelning 
av ”populära” och ”mindre populära” pass krävas vid varje utbildningsmoments schemaläggning; 
olika priser kan användas för olika pass (”subventionering” av mindre populära pass); en solidarisk 
överenskommelse kan göras avseende hur stor frihetsgrad som ska ges vid bokning då bokningen 
innehåller många variabler (veckodag, tid på dag, specifik lokal) – vilken, eller vilka förändringar som 
ska ske för optimering kräver en fortsatt utredning tillsammans med verksamheten.  

2.2.3 En gemensam lokalpott oberoende fakultet 

 
I nuläget delas de bokningsbara gemensamma lokalerna upp i flera delar, vilket begränsar för 
optimering av bokningarna. En samlad lokalpott, utan fakultetsuppdelning, skulle innebära bättre 
förutsättningar för att storleksanpassa lokal efter kurs/studentantal. Detta förutsätter ett fullständigt 
samarbete mellan samtliga LiU:s schemasamordnare. 

2.2.4 Stora salar 

 
Efterfrågan på stora föreläsningssalar är mycket stor vid framförallt terminsstart, men minskar kraftigt 
därefter. Behovet av stora föreläsningssalar kan till exempel avhjälpas genom att de föreläsningssalar 
som ägs av institutioner övergår till gemensamt ägande, att Forumteatern som finns i Nationernas Hus 
bokas centralt samt genom externa bokningar, som också kan hanteras via universitetets lokalbokning. 
Ett mer campusöverskridande utnyttjande av lokaler (se även 2.2.6) är också ett alternativ. 

2.2.5 Tentamenslokaler 

 
Idag har universitetet särskilda lokaler för tentamen. Dessa lokaler är mycket ytkrävande och utnyttjas 
inte till annat ändamål. Inom LEA har en analys gjorts av lämpligheten för tentamenssalar att även 
användas för undervisning. I vissa fall kräver det ganska stora anpassningar av lokalerna avseende 
akustik, indelning med hjälp av vikväggar eller motsvarande etc. Att istället använda ordinära 
undervisningslokaler för tentamen i större utsträckning verkar vara ett bättre alternativ samt utnyttja 
andra lokaler, ej inom LiU:s eget lokalbestånd, för tentamen, till exempel Campushallen, 
Katastrofmedicinskt centrums (KMC) övningshall med flera. Ett annat exempel på mer flexibelt 
utnyttjande av våra lokaler är hur vi i framtiden ser på datasalar och laborationslokaler. En möjlig 
framtida övergång till digitala tentamina medför att behovet av särskilda tentamenslokaler förändras.  
 

2.2.6 Campusöverskridande utnyttjande av lokaler 
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De ny- och ombyggnationer som genomförts på Campus US kommer att innebära en ökning av antalet 
undervisningslokaler som sannolikt inte helt kommer behövas för medicinska fakultetens behov, 
utifrån målet 70% bokningsgrad. Även förstärkt samverkan mellan Campus Norrköping, Campus US 
och Campus Valla borde vara möjlig för att täcka in toppar exempelvis vid terminsstart och 
tentamensperiod. 

2.2.7 Framåtsyftande och institutionsöverskridande lokalplanering 

 
För att uppnå större lokaleffektivitet över tid behöver en mer framåtsyftande och 
institutionsöverskridande lokalplanering komma till stånd. Ett mer gemensamt utnyttjande även av 
”specialsalar” till exempel datorsalar, laborationsmiljöer och slöjdsalar med mera bör vara möjlig.  

2.2.8 Synliggörande av kostnader 

 
Kostnader på kursnivå 
Under framtagandet av det system kallat schemaplaneraren där kursansvariga lämnar in sina 
schemaönskemål, har synpunkter inkommit om att man vid inlämnandet av underlaget vill ha en 
sammanställning av kostnader för lokalbokning per kurs. Dessa önskemål är möjliga att tillgodose 
genom en vidareutveckling av systemet. 
 
Internhyrans utveckling 
Institutionerna uttrycker stark oro över ökningen av kostnad för lokaler. Internhyresnivån har ökat 
med närmare 200 kr/kvm 2015 i förhållande till 2014 års nivå. Inom LEA har ett inventeringsarbete 
påbörjats i syfte att undersöka möjligheterna för en mer differentierad internhyressättning. En 
kortfattad redogörelse för detta arbete återfinns i bilagorna. Arbetet kommer att fortsätta under 2015. 
 
Kostnadseffekter relaterat övergång från institutionslokaler till gemensamt ägande  
En översyn och simulering gällande vilka effekter, på institutionsnivå, en övergång från 
institutionsägda till gemensamt ägda lokaler skulle medföra kommer att göras under 2015. 

2.2.9 Regler för avbokningar 

LEA föreslår att reglerna för avbokningar ses över. I dagsläget kan en bokad lokal avbokas ända fram 
till bokningstillfällets början utan kostnad. Detta får till följd att lokalen inte kan nyttjas av någon 
annan utan står tom, vilket ger en suboptimering av lokalutnyttjandet. 

2.2.10 Användning av lokaler som läsplatser under tentamensperioder 

Under tentamensperioderna är efterfrågan på läsplatser bland studenter som störst. Då studenter kan 
boka lokaler upp till 30 platser själva genom TimeEdit blir många lokaler upptagna under denna 
period. Detta innebär ett utrymme för optimering då icke bokade lokaler inte alltid fylls. Ett önskemål 
om att universitetet bokar ett antal lokaler som tysta läsesalar under tentamensperioderna har framförts 
från studenthåll, vilket i större utsträckning skulle optimera lokalanvändandet då alla studenter skulle 
ha tillgång till dessa lokaler. Studenterna riskerar inte heller att bli bortkörda från lokalen, då den inte 
kan bokas av någon annan.  
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3 Slutsatser och rekommendationer 

3.1 Bättre nyttjande av bokningspassen 
För att bättre nyttja de pass som i nuläget inte bokas i samma utsträckning behöver även de tidiga och 
sena passen ses som likvärdiga de mer populära undervisningspassen. 

Rekommendation: LiU bör ta fram en gemensam policy som tydliggör det solidariska ansvaret för 
bokning över hela veckan. Om inte detta kan fås att fungera måste det förtydligas att omflyttning av 
bokningspass kan bli aktuellt om det ger optimeringsfördelar.  

Rekommendation. Möjligheten till subventionering av hyra för lokal på mindre efterfrågat pass bör 
undersökas, vilket också innebär att flyttning från önskad tid på grund av för hög efterfrågan på det 
specifika passet ger subventionering (se ovan). 

3.2 Övergång av institutionslokaler till gemensamt ägda lokaler. 
Som framgått i rapporten medför institutionsägda lokaler en suboptimering gällande möjligheten att 
fördela lokaler. En övergång till central bokning men oförändrat ägande är i många fall inte en 
tillräcklig lösning då förturen i dessa fall kvarstår. För att en lokal ska kunna nyttjas till fullo behöver 
den följa samma regler som övriga gemensamma undervisningslokaler. Detta innebär en ekonomisk 
fördel för den i nuläget ägande institutionen då de endast behöver betala för de timmar som lokalen 
bokas av dem. 

Rekommendation: LEA föreslår att de lokaler som ingår i listan från inventeringen i bilaga 4 övergår 
från institutionsägda lokaler till gemensamt ägande. 

3.3 Ett mer campusöverskridande nyttjande av lokaler. 
Då det utifrån målet med en ökad bokningsgrad finns möjlighet att optimera användandet av 
universitetets samtliga lokaler bör en mer campusöverskridande lösning tas fram. Då det framförts 
önskemål från studenter om ökad spridning mellan undervisningstillfällen på olika campusområden. 
Lösning för att underlätta transport mellan olika campus, framförallt mellan Campus Valla och 
Campus US, bör undersökas. 

Rekommendation: undersöka möjligheten till en utökning av campusbussen turer. 

3.4 Gemensam lokalpott. 
En gemensam lokalpott för universitetets lokaler förbättrar möjligheterna för samtliga 
schemasamordnare att fördela lokaler till kurser baserat på kursens storlek. Då nuvarande situation 
innebär att schemasamordnare vid planering av grundschemat inte har tillgång till alla lokaler för 
storleksindelning kan en gemensam lokalpott underlätta möjligheterna till optimering. Detta innebär 
dock större krav på samordning mellan samtliga schemasamordnare. 

Rekommendation: Ett försök genomförs där schemasamordnarna ges möjlighet att tillsammans planera 
samtliga scheman utifrån en gemensam lokalpott för att bättre optimera lokaler efter antal studenter på 
kurserna som ska schemaläggas. Fakultetsuppdelningen av undervisningslokaler tas därmed bort. 

3.5 Synliggöra kostnader.  
I syfte att ge en bättre bild av vad olika kurser kostar i lokalkostnad per tillfälle kan 
schemaläggningsverktyget ”schemaplaneraren” vara till hjälp, genom att den ger en översiktlig bild 
kan lokalkostnaden för kurser bättre planeras från berörd institution. 

Rekommendation, Utveckla schemaplaneraren med en funktion som ger en uppskattning av 
lokalkostnad för önskat schemaunderlag. 
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3.6 Regler för avbokning. 
Då reglerna för avbokning i dagsläget tillåter en lokal att avbokas i direkt anslutning till när den skulle 
användas ges ingen möjlighet att placera annan undervisning i lokalen vid det tillfälle då den avbokats. 
Ett krav på längre framförhållning inför en avbokning skulle möjliggöra ett bättre nyttjande av dessa 
tillfällen. Vid sjukdom blir tillfället i regel ombokat varför ingen avgift bör tas för en ombokning. 

Rekommendation: Universitetet föreslås införa en regel för avbokning som motsvarar samma regler 
som för de externa lokaler som universitetet hyr. Förslagsvis bör en avbokning ske med två veckors 
framförhållning. 

3.7 Stora salar. 
Då efterfrågan på stora salar är så hög i perioder att efterfrågan inte kan mötas utan förhyrning av 
externa lokaler bör de föreläsningssalar som universitetet har till förfogande användas så optimalt som 
möjligt. 
 
Rekommendation: De två föreläsningssalar som idag är institutionsägda (Planck och Visionen) övergår 
till gemensamt ägande och används utifrån samma förutsättningar som  övriga  föreläsningssalar.  
  
Rekommendation: Forumteatern i Nationernas Hus utrustas med bättre teknisk utrustning för att göra 
den lämplig för föreläsningstillfällen. 
 
 Rekommendation: Vid tillfällen då efterfrågan är hög används en campusöverskridande lösning där 
föreläsningstillfällen kan förläggas på annat campus än den dagliga verksamheten. 

3.8 Tentamenslokaler. 
Då tentamenslokalerna i hus Terra i stort endast endast används vid tentamenstillfällen skulle 
kostnaden för dessa lokaler kunna frigöras genom att tentamen förläggs i universitetets övriga lokaler 
samt KMC:s övningshall och Campushallens idrottshallar. En övergång till mer digitala tentamina 
förutspås också få en påverkan på efterfrågan på tentamenslokaler. 

Rekommendation: Hyresavtalet gällande tentamenslokaler i hus Terra förlängs ej efter det att de inom 
projekt Campus LiU 2015 föreslagna åtgärderna är genomförda. Tentamenstillfällen förläggs istället i 
universitetets övriga undervisningslokaler och externa lokaler, t ex Campushallen mm. En utökning av 
tentavakter genomförs för att tillmötesgå behovet som uppstår vid en sådan omfördelning. 

3.9 Gemensamma läsesalar för studenter under tentaperioder. 
För att studenter bättre ska kunna nyttja de lokaler som används som läsplatser under 
tentamensperioder föreslås att ett antal lokaler bokas centralt för detta ändamål. Då efterfrågan på 
läsplatser är stor under tentamensperioderna innebär nuvarande situation- där studenterna använder en 
obokad lokal för studier - ett ineffektivt användande av salens totala antal platser. Det innebär också 
en osäkerhet bland studenterna då de kan behöva flytta sig när salen blir bokad.  
 
Rekommendation: Universitetet åtar sig att under 2015 boka ett antal lokaler att användas som 
läsplatser/tysta läsesalar under perioder då efterfrågan på läsplatser bland studenter är stor. Vilka 
perioder/veckor som berörs samt antalet salar som bokas för detta ändamål bör beslutas i samråd med 
studenterna. 
 
Rekommendation: En lösning tas fram där studenter ges möjlighet att prenumerera på tysta läsesalar 
via sina mobiler/laptops samt får information om vilka salar som bokats i detta syfte via 
informationsskärmar på campus.  
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Statistisk analys av LiU:s lokalnyttjande under 2014 
	  

Då målet med LEA-projektet är att ge förslag på åtgärder för att effektivisera nyttjandet av 
universitetets utbildningslokaler är det nödvändigt att få en uppfattning om hur lokalerna i nuläget 
bokas av universitetets utbildningsverksamhet. Då alla gemensamma utbildningslokaler bokas i det 
centrala bokningssystemet TimeEdit finns möjligheten att sammanställa statistik över detta.  

	  

Beräkning av bokningsgrad 
För att kunna visa i vilken utsträckning en lokal bokas används begreppet bokningsgrad. 
Bokningsgraden beräknas genom antalet timmar en lokal bokas dividerat med antalet bokningsbara 
timmar för lokalen. Antalet bokningsbara timmar beräknas som 8 timmar per dag, 5 dagar per vecka, 
40 veckor per år vilket motsvarar 1600 timmar. De 40 veckor som ingår i beräkningen är veckorna 2-
23 och 34-51.	   

Bokningsgraden beräknas i procent och utgår från att 8 timmar per dag motsvarar en fullbokad sal 
(100% bokningsgrad). Lämpligheten med denna typ av uträkning kan diskuteras då universitetet 
använder bokningspass med ett 15 minuters intervall för att utrymma och ventilera salarna mellan 
varje bokat pass. Om all undervisning bokades i tvåtimmarspass skulle det innebära att en sal varje 
dag har totalt en timme då salen utryms och ventileras, vilket under ett år motsvarar 200 timmar eller 
12,5% av total bokningsbar tid för en sal. Då all undervisning inte bokas i tvåtimmarspass utan ibland 
exempelvis fyra timmar eller hela dagar innebär det att siffran för en fullbokad sal ligger inom 
intervallet 87,5% - 100% av total bokningsbar tid.  

I tabell 1 redovisas den totala bokningsgraden för universitetets samtliga lokaler.  

Tabell 1. 

Campus	   Bokningsgrad	  samtliga	  
bokningar	  (inkl	  
studentbokningar	  och	  andra	  
lokalbokningar)	  

Bokningsgrad	  på	  kurskod	  

Valla	   55%	   24%	  
Norrköping	   44%	   17%	  
US	   56%	   27%	  
	  

Bokningsgrad uppdelad i storlekskategorier och lokaltyper 
Att redovisa bokningsgraden med utgångspunkten 40 timmar per vecka i bokningsbar tid fungerar väl 
för de lärosalar som används till vanlig undervisning. Att redovisa detta för totala antalet 
bokningsbara salar innebär dock också att det även innefattar specialsalar så som laborationslokaler, 
datorsalar, slöjdsalar etc. Det kan diskuteras om mer specialinriktade salar kan förväntas ha en 
bokningsgrad som motsvarar bokningsgraden för exempelvis en lärosal eller om en lägre 
bokningsgrad kan anses vara acceptabel för sådana salar.  

En fördelning av salarna i storlekskategorier blir därför aktuellt då detta medför en möjlighet att 
jämföra lokaler med liknande förutsättningar, se tabell 2. 
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Tabell	  2.	  

Platser	   Valla	   Norrköping	   US	   Anm	  
90	  pl	  och	  större	   47%	   41%	   34%	   Bokningar	  på	  

Kurskod	  
90	  pl	  och	  större	   65%	   52%	   44%	   Samtliga	  

bokningar	  
60-‐89	  pl	   36%	   35%	   28%	   Bokningar	  på	  

Kurskod	  
60-‐89	  pl	   50%	   51%	   44%	   Samtliga	  

bokningar	  
30-‐59	  pl	   37%	   30%	   35%	   Bokningar	  på	  

Kurskod	  
30-‐59	  pl	   70%	   74%	   58%	   Samtliga	  

bokningar	  
Mindre	  än	  30	  pl	   21%	   14%	   25%	   Bokningar	  på	  

Kurskod	  
Mindre	  än	  30	  pl	   78%	   50%	   57%	   Samtliga	  

bokningar	  
	  

Utöver storlekskategorier kan salarna också indelas i lokaltyper (det vill säga olika kategorier baserat 
på vad en lokal används till). Syftet med en uppdelning i olika lokaltyper är detsamma som syftet med 
storlekskategorier, nämligen att kunna jämföra lokaler med olika användningsområden, se tabell 3. 

Tabell 3. 

Lokaltyp Valla Norrköping US Anm 
Grupprum 15% 11% 15% Bokningar	  på	  

Kurskod 
Grupprum 84% 51% 53% Samtliga	  

bokningar 
EDIT-‐rum - 31% 38% Bokningar	  på	  

Kurskod	  
EDIT-‐rum - 64% 81% Samtliga	  

bokningar	  
Lärosal 38% 25% 41% Bokningar	  på	  

Kurskod 
Lärosal 68% 69% 63% Samtliga	  

bokningar 
Hörsal 48% 41% 29% Bokningar	  på	  

Kurskod 
Hörsal 62% 52% 41% Samtliga	  

bokningar 
Casesal	   25% - - Bokningar	  på	  

Kurskod 
Casesal	   55% - - Samtliga	  

bokningar 
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En jämförelse av tabell 2 och 3 visar ett liknande resultat där kategorin hörsal kan jämföras med 
storlekskategorin ”90 pl och större”, kategorin grupprum kan jämföras med storlekskategorin ”mindre 
än 30 pl” och lärosal med de storlekskategorier däremellan. Siffrorna visar ett utrymme för ökad 
bokningsgrad inom flera kategorier. 

Andel bokade timmar per bokningspass 
För att uppnå en hög bokningsgrad bland universitetets lokaler behöver samtliga 8 bokningsbara 
timmar per dag nyttjas likvärdigt. Det innebär att en relativt jämn fördelning mellan de olika 
bokningspassen som universitetet använder sig av är av vikt för att uppnå en hög bokningsgrad. I 
Tabell 4 redovisas fördelningen mellan olika bokningspass uppdelat på campus.  

Tabell 4. 

Intervall	   Valla	   Norrköping	   US	   Anm	  
8-‐10	   13,82%	   10,51% 9,53% Bokningar	  på	  

kurskod	  
8-‐12	   4,92%	   8,93% 12,54% Bokningar	  på	  

kurskod	  
10-‐12	   22,76%	   23,65% 13,77% Bokningar	  på	  

kurskod	  
13-‐15	   20,00%	   16,25% 16,62% Bokningar	  på	  

kurskod	  
13-‐17	   12,49%	   16,63% 13,09% Bokningar	  på	  

kurskod	  
15-‐17	   10,43%	   6,82% 6,97% Bokningar	  på	  

kurskod	  
17-‐21	   6,60%	   1,69% 0,85% Bokningar	  på	  

kurskod	  
Övrig	  tid	   8,97%	   15,53% 26,62% Bokningar	  på	  

kurskod	  
	  

Med utgångspunkten hur lokalerna är bokade under 2014 finns möjlighet till optimering gällande 
bokningspassen. Genom att i större utsträckning använda alla bokningsbara pass (passen 8-10 samt 
15-17 har en lägre andel bokade timmar än 10-12 och 13-15) skulle en jämnare fördelning uppnås. 
Även en större flexibilitet gällande den geografiska placeringen av undervisning skulle kunna 
optimera lokalanvändandet. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
I  arbetet  med  LiU:s  pedagogiska  språng  har  det  strategiska  målet  att  skapa  attraktiva  akademiska  
miljöer  lyfts  fram.  Två  delprojekt  arbetar  för  närvarande  med  detta  ur  olika  perspektiv.  I  delprojektet  
Pedagogiska  innovativa  lärmiljöer,  (PIL)  preciseras  bland  annat  de  pedagogiska  krav  och  behov  som  
är  utgångspunkten  för  hur  grundutbildningen  bör  utformas  i  framtiden.  Det  påverkar  såväl  
lokalernas  utformning  som  de  principer  och  beslut  som  styr  arbetet  med  schemaläggning.    I  
delprojektet  Campus  LiU  2015  planeras  för  större  förändringar  av  LiU:s  campusområden.  Det  syftar  
till  att  skapa  mer  ändamålsenliga  och  moderna  lokaler  för  att  tillmötesgå  verksamhetens  behov  och  
svara  upp  till  nuvarande  och  kommande  studenters  och  anställdas  krav  och  förväntningar  på  arbets-‐‑  
och  lärmiljöer.  Här  framkommer  förslag  och  idéer  på  relativt  kostnadskrävande  ny-‐‑  och/eller  
ombyggnationer.  För  att  få  ekonomiskt  utrymme  att  realisera  de  lokalrelaterade  ambitionerna  i  LiU:s  
pedagogiska  språng  krävs  att  utbildningen  planeras  och  schemaläggs  så  att  de  lokaler  som  används  
för  grundutbildning  nyttjas  mer  effektivt.    

1.2 Syfte    
Syftet  med  denna  utredning  är  att  göra  en  inventering  av  nuläget  gällande  Linköpings  universitets  
lokaleffektivitet  inom  utbildningsområdet  och  lämna  rekommendationer  till  universitetsledningen  om  
hur  lokalnyttjandet  kan  effektiviseras  inom  LiU.  
  

1.3 Underlag  

Följande  underlag  har  använts  i  utredningen.  
-‐ Statistisk  analys  av  LiU:s  lokalnyttjande  under  ett  kalenderår  
-‐ Resultat  av  workshop  med  universitetsledningen  
-‐ Resultat  av  workshop  med  prefektledningsrådet  
-‐ Resultat  från  enkät  rörande  LiU:s  lärmiljöer  (PIL-‐‑projektet)  
-‐ Aktuella  frågor  som  diskuterats  i  rådet  för  schemaläggning  och  lokalbokning  

2 Resultat  

2.1 Statistiskt  underlag  
Det  statistiska  underlaget  har  fokus  på  campus  Valla,  ett  urval  av  motsvarande  tabeller  och  diagram  
redovisas  också  för  campus  Norrköping  och  campus  US.  Statistiken  är  baserad  på  bokningar  gjorda  i  
schema-‐‑  och  lokalbokningssystemet  TimeEdit  för  år  2012  och  baseras  på  40  veckor.    (se  bilaga  1)  
    
Den  framtagna  statistiken  avseende  bokningsgraden  kan  sammanfattas:    
I  dag  är  nyttjandegraden  av  LiU:s  gemensamma  lokaler  för  grundutbildning  för  campus  Valla  ca  24%,  
för  campus  Norrköping  ca  18%  och  för  campus  US  ca  25%.  Sifforna  avser  bokningar  gjorda  på  
kurskod.  
    
I  samband  med  att  det  statistiska  materialet  presenterats  har  viss  kritik  riktats  mot  urvalet  av  salar  och  
den  tidsperiod  som  utredningen  valt  för  analysen.  
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Det  har  dels  framkommit  kritik  mot  att  utdömda  salar  (i  så  dåligt  skick  att  de  inte  används  alls)  var  
med  i  underlaget.  Vid  efterkontroll  visade  sig  detta  enbart  gälla  en  sal  på  campus  US  varför  det  inte  
har  påverkat  resultatet  på  campus  Norrköping  och  campus  Valla.  Däremot  har  det  påverkat  resultatet  
avseende  campus  US,  men  enbart  i  mycket  liten  omfattning.  
    
Därutöver  har  det  framförts  kritik  på  att  statistiken  baseras  på  40  veckor  och  inte  29  veckor  som  är  den  
period  som  verksamheten  är  ”i  full  gång”.  Utredarna  ställde  frågan  om  denna  kritik  är  relevant  till  
kanslicheferna  inom  respektive  fakultet  och  de  lämnar  följande  svar:  
  
Medicinsk  fakultet:    
Kritiken  mot  att  man  räknar  på  40  veckor  är  befogad.  Under  hösten  tror  vi  att  programmen  
schemalägger  tätast  fram  till  jul,  dvs  17  v.  sen  är  det  inläsningsperiod  inför  examinationer  i  januari  och  
terminsslut  12/1.  Sedan  är  det  1  veckas  uppehåll  innan  vårterminens  start.  Vårterminen  som  börjar  v  4  
schemaläggs  mest  ca  17-‐‑18  veckor  och  sedan  ett  par  veckors  inläsning  till  examination  v  23.  Med  lite  
mer  helgdagar  på  våren  blir  de  ungefär  17  veckor.  

  
Teknisk  fakultet:  
Båda  siffrorna  kan  vara  rätt  beroende  på  vad  man  lägger  in  för  innehåll.  För  vår  del  ser  det  ut  enligt  
följande:  Läsåret  2013-‐‑14  har  cirka  18  veckor  med  2  insprängda  tentaveckor  på  hösten  mellan  20/8  och  
20/12.  Sedan  har  vi  2  tentaveckor  7-‐‑18/1.  Därefter  cirka  18  veckor  mellan  20/1  och  23/5  med  cirka  2  
insprängda  tentaveckor,  läsåret  avslutas  med  knappt  3  veckor  tentaperiod.  I  princip  är  vårt  läsår  
indelat  i  4  läsperioder  a´  7-‐‑8  veckor  vilket  ger  cirka  30  veckor  undervisning  och  som  med  
tentaperioder  och  Nolle-‐‑P  ger  totalt  cirka  40-‐‑41  veckor.  Däremot  bör  man  vara  medveten  om  att  
föreläsningar,  som  ofta  kräver  större  salar,  och  lektioner/  laborationer  inte  är  jämnt  utspridda  över  
läsperiodens  7-‐‑8  veckor.  För  teknisk  fakultets  del  brukar  merparten  av  föreläsningarna  ligga  i  
läsperiodens  första  tre  veckor  och  därefter  kanske  bara  ett  föreläsningspass  per  vecka  under  de  
återstående  veckorna  i  läsperioden.  Det  innebär  att  den  absoluta  merparten  av  föreläsningarna  i  
huvudsak  läggs  ut  under  12  veckor  per  år  för  LiTH’s  del.      
  
Filosofisk  fakultet:  
Filosofisk  fakultet  har  inte  samma  enhetliga  mönster  som  teknisk  fakultet  och  medicinsk  fakultet  har.  
Det  finns  inga  gemensamma  tentamensperioder  inom  fakulteten.  Varje  kurs  får  sina  datum  att  hålla  
sig  inom.  Om  en  kurs  examineras  med  hemtentamen  är  det  fler  undervisningsfria  dagar  på  slutet  av  
kursen  än  vid  salstentamen.      
  
Utbildningsvetenskap:  
För  utbildningsvetenskap  är  det  ungefär  på  samma  sätt  som  för  filosofisk  fakultet.  Det  förekommer  
inga  tentamensperioder,  men  däremot  VFU-‐‑perioder.  VFU-‐‑perioderna  är  dock  varvade  så  att  skolor  
etc  har  möjlighet  att  ta  emot  alla  studerande.  Utbildningsvetenskap  använder  oftast  v  34-‐‑23  för  
undervisningsfria  dagar  med  undantag  för  del  av  v  51  till  del  av  v  2  samt  helgdagar  och  klämdagar.  
  
  

2.1.1 Slutsatser  med  utgångspunkt  i  det  statistiska  underlaget  

Med  utgångspunkt  i  det  statistiska  underlaget  kan  konstateras  att  LiU  har  tillräckligt  med  lokalyta  på  
samtliga  campus  för  att  tillgodose  behovet  av  lokaler  för  grundutbildning.  Vidare  visar  statistiken  på  
en  relativt  jämn  fördelning  på  veckans  dagar  av  totalt  bokade  timmar  liksom  en  relativt  jämn  
fördelning  av  bokade  timmar  över  tid  på  dagen.    
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2.2 Workshop  med  universitetsledningen  

Universitetsledningen  och  utredarna  avsatte  en  halvdag  i  syfte  att  analysera  resultatet  av  den  statiska  
sammanställningen  över  LiU:s  lokalnyttjande  och  att  diskutera  möjliga  handlingsalternativ.  
Workshopen  resulterade  i  att  följande  frågeställningar  identifierades  som  utgångspunkter  för  
prefektledningsrådets  workshop  om  lokaleffektivitet:  
  

-‐ Stämmer  bilden  som  givits  i  presentationerna  av  LiU:s  lokalsituation  avseende  
grundutbildning?  

-‐ Hur  kan  vi  matcha  behov  av  lokaler  med  tillgång  till  lokaler  för  utbildning?  
-‐ Hur  blir  vi  mer  effektiva  i  vårt  lokalutnyttjande  i  utbildningen,  beträffande  studenternas  

datorarbetsplatser/datasalar?  
-‐ Vilken  hållning/finansieringsmodell  ska  LiU  ha  till  studenternas  lokalbehov    

för  studier/grupparbete  etc.?  

2.3 Workshop  med  prefektledningsrådet  

För  att  pröva  och  förankra  det  statistiska  underlaget  samt  arbeta  vidare  med  de  frågeställningar  som  
identifierats  av  universitetsledningen  genomfördes  en  workshop  med  prefektledningsrådet  den  25  
januari.  Deltagarna  delades  in  i  fyra  grupper  som  sedan  diskuterade  de  av  universitetsledningen  och  
utredningen  identifierade  frågeställningarna  enligt  den  så  kallade  cafémodellen.  Workshopen  
resulterade  i  följande:  

2.3.1 Stämmer  bilden  som  givits  i  presentationerna  av  LiU:s  lokalsituation  
avseende  grundutbildning?  

Samtliga  grupper  anser  att  den  bild  som  ges  i  utredarnas  presentation  stämmer  med  deras  
uppfattning  om  LiU:s  lokalsituation  inom  grundutbildningsområdet.  D.v.s.  LiU  har  tillräckligt  med  
ytor  som  kan  användas  för  grundutbildning  men  lokalerna  är  bl.a.  omoderna,  inte  tillräckligt  flexibla  
och  feldimensionerade.  Schemaläggningen  bidrar  inte  till  effektivt  lokalnyttjande  p.g.a.  rådande  
blockstruktur  och  terminsdelad  schemaläggning.  Därutöver  kommenterades  att:  
  

-‐ Gemensamt  ägda  lokaler  för  grundutbildning  bidrar  till  effektivt  lokalnyttjande  
-‐ Gemensam  bokning  av  samtliga  lokaler  för  grundutbildning  (oavsett  ägare)  bidrar  till  

effektivt  lokalnyttjande  
-‐ Institutionsägda  lokaler  som  helt  eller  delvis  bokas  inom  respektive  institution/  fakultet  bidrar  

till  suboptimering  och  sämre  lokaleffektivitet  totalt  inom  LiU  
-‐ Institutionsägda  lokaler  är  inte  billigare  ur  LiU-‐‑perspektiv  
-‐ Kommande  behov  av  lokaler  för  grundutbildning  inkl.  storleksbehov  behöver  identifieras  

  
Vad  gäller  den  sista  kommentaren  konstateras  att  denna  kartläggning  och  analys  genomförs  inom  
PIL-‐‑projektet  (Enkät  rörande  LiU:s  lärmiljöer.)  

2.3.2 Hur  kan  vi  matcha  behov  av  lokaler  med  tillgång  till  lokaler  för  utbildning?  

Följande  förslag  identifierades  av  prefektledningsrådet  kring  hur  lokalbehov  och  lokaltillgång  bättre  
kan  matchas  i  framtiden:  

-‐ Skapa  flexibla  salar  som  kan  avdelas  i  olika  utrymmen  och  användas  till  lektioner/grupprum  
när  inte  hela  salen  behöver  nyttjas  för  exempelvis  tentor  

-‐ Schemalägg  jämnt  fördelat  mellan  veckans  dagar  och  tider,  hela  veckan  ska  användas  
-‐ Gör  matchning  och  flexibilitet  i  salar  istället  för  nybyggen  
-‐ Ta  mer  hänsyn  till  lokaleffektivitetsaspekten  vid  planering  av  exempelvis  tentaperioder  
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2.3.3 Hur  blir  vi  mer  effektiva  i  vårt  lokalutnyttjande  i  utbildningen,  beträffande  
studenternas  datorarbetsplatser/datasalar?  

Följande  förslag  identifierades  av  prefektledningsrådet  kring  hur  LiU:s  lokaleffektivitet  avseende  
studenternas  datorarbetsplatser/datasalar  kan  öka  i  framtiden:  

-‐ Skapa  flexibla  salslösningar  som  kan  användas  till  datorarbetsplatser  när  de  inte  nyttjas  till  
undervisning  

-‐ Optimera  schemasamordning  mellan  program  och  fakulteter  avseende  studenternas  
datorarbetsplatser/datasalar  

-‐ Undersök  hur  framtidens  behov  av  datasalar  ser  ut,  ta  hänsyn  till  den  nya  trenden  att  
studenterna  har  egna  datorer  med  sig  och  se  till  att  skapa  infrastuktur  (exempelvis  
elförsörjning)  för  detta  

-‐ LISAM  kan  till  viss  del  ersätta  gemensamma  datorer  varför  behovet  bör  minska  i  framtiden  

2.3.4 Vilken  hållning/finansieringsmodell  ska  LiU  ha  till  studenternas  
lokalbehov  för  studier/grupparbete  etc?  

Alla  grupper  var  överens  om  att  studenterna  ska  finnas  i  LiU:s  lokaler  och  att  dessa  ska  anpassas/vara  
anpassningsbara  så  att  de  är  ändamålsenliga  för  studenternas  behov.  Men  det  framkom  flera  olika  
förslag  (delvis  motsatta  varandra)  på  hur  LiU  ska  förhålla  sig  till  finansiering  av  studenternas  
lokalnyttjande  samt  om  ordinarie  lokaler  för  grundutbildning  ska  nyttjas  av  studenterna  eller  om  
studenternas  behov  ska  tillgodoses  genom  särskilda  lokaler  alternativt  allmänna  utrymmen.  

Följande  förslag  framkom  avseende  finansieringsmodell:  

-‐ Om  man  utgår  från  att  det  är  god  kvalitet  att  bokningsbara  lokaler  används    
av  studenter  bör  studenternas  LiU-‐‑ID  kopplas  till  deras  utbildningstillhörighet.  D.v.s.  låt  varje  
program/kurs  betala  för  de  lokaler  som  studenterna  bokar  för  självstudier  

-‐ Solidarisk  fördelning  av  kostnader  mellan  program/fakulteter  
  
Följande  förslag  framkom  avseende  LiU:s  hållning  till  studenternas  lokalbehov:  

-‐ Om  man  tycker  att  utnyttjande  av  ”allmänna”  lokaler  bidrar  till  ”ett  myllrande  campus”  
minska  bokningsbara  lokaler  för  studenter  och  låt  dem  sitta  ”överallt”  

-‐ Skapa  miljöer  som  bara  är  till  för  studenternas  självstudier  
-‐ Använd  befintliga  undervisningslokaler  istället  för  att  bygga  nytt  

2.3.5 Övrigt  

Deltagarna  ombads  därutöver  att  komma  med  ytterligare  synpunkter  som  påverkar  lokalnyttjandet  
för  utbildning  inom  LiU.    

-‐ Terminsvis  schemaläggning  och  lokalbokning  
Flera  lyfte  fram  frågan  om  bokningsintervall.  Starka  önskemål  om  att  scheman  ska  läggas  
och  lokaler  bokas  terminsvis  framkom.  

-‐ Frigörelse  från  den  gamla  budgetprocessen  
Den  nya  budgetprocessen  har  inte  ”satt  sig”  och  nyttjas  därför  inte  optimalt.  Viktigt  att  
ersättning  för  lokaler  inte  öronmärks  utan  fördelas  som  en  del  av  
grundutbildningsanslaget.  

2.4 Lokaleffektivitet,  resultat  från  PIL-‐‑utredningens  enkät  
Inom  ramen  för  projektet  Pedagogiska,  Innovativa  Lärmiljöer  genomfördes  en  enkätstudie  riktad  till  
ett  urval  av  LiU:s  lärare  och  studierektorer  under  vårterminen  2013.  Resultatet  redovisas  i  rapporten  



   7  

”Enkät  rörande  LiU:s  lärmiljöer  –  En  nulägesanalys  vårterminen  2013  inom  projektet  pedagogiska,  
innovativa  lärmiljöer  (PIL),  ett  delprojekt  inom  Campus  LiU  2015”.  Här  redovisas  de  
rekommendationer  som  PIL-‐‑utredningen  tagit  fram  avseende  lokaleffektivitet  baserat  på  inkomna  
enkätsvar.  

-‐ LiU-‐‑bör  under  hösten  2013  göra  en  översyn  av  principer  för  schemaläggning  avseende  
bokningsintervall,  prioriteringsordning  för  bokningar  samt  möjlighet  att  återinföra  bokningar  
för  hela  terminer  

-‐ LiU  bör  under  hösten  2013  fortsätta  arbetet  med  lokaleffektivitetsutredningen  med  
utgångspunkt  att  fler  lokaler  behöver  göras  tillgängliga  för  den  LiU-‐‑gemensamma  
lokalbokningen  

-‐ Utbyggnaden  av  det  trådlösa  nätverket  bör  påskyndas  

2.5 Aktuella  frågor  som  diskuterats  i  rådet  för  schemaläggning  och  
lokalbokning  

2.5.1 Behov  av  samordnad  schemaläggning  av  undervisningsmoment  och  
tentamenstillfällen  

Schemaläggning  och  bokning  av  lokaler  för  tentamen  sker  i  två  parallella  processer.  Därutöver  
planerar  de  olika  fakulteterna  för  sina  tentor  vid  olika  tidpunkter.  Detta  har  vid  vissa  tillfällen  
resulterat  i  att  LiU  inte  har  resurser  tillgängliga  för  planerade  och  för  studenterna  annonserade  tentor.  
LiU:s  tentamenskapacitet  är  för  närvarande  950  studenter  per  fm/em.  De  resurser  som  begränsat  
kapaciteten  är  förutom  lokaler  även  tentamensvakter  och  verktyg  för  att  hantera  anonyma  tentor.  
Problemet  har  uppmärksammats  inom  medicinsk  fakultet.  
SL-‐‑processråd  beslutade  i  juni  2013  att  processerna  ska  integreras  med  varandra  och  att  en  utredning  
ska  tillsättas  för  att  ta  fram  en  tidssatt  process  som  möjliggöra  detta,  även  konsekvenser  av  
samordningen  ska  belysas  av  utredningen.  

2.5.2 Terminsvis  schemaläggning  och  lokalbokning  

För  att  kunna  nyttja  LiU:s  lokaler  för  utbildning  på  effektivast  möjliga  sätt  måste  all  schemaläggning  
ske  parallellt.  Tre  av  LiU:s  fyra  fakulteter/områden  har  därför  under  en  tid,  på  försök,  anpassat  sig  till  
den  fjärde  fakultetens,  teknisk  fakultets,  behov  av  att  ha  två  schemaläggningsperioder  per  termin.  
Andra  fördelar  med  två  schemaläggningsomgångar  per  termin  är  att  arbetsuppgifterna  inom  
schemaläggningsfunktionen  fördelas  jämnare  under  året  (mer  resurseffektivt)  samt  att  det  är  lättare  
att  få  in  hållbara  bokningsunderlag  när  schemaläggningen  sker  närmare  själva  utbildningstillfällena  
vilket  leder  till  färre  ombokningar/avbokningar.  Testet  med  två  schemaläggningsomgångar  per  
termin  har  dock  lett  till  stor  frustration  och  mycket  kritik  p.g.a.  att  framförhållningen  kraftigt  
försämrats.  En  fördel  med  terminsvis  schemaläggning  är  att  kurser,  inom  till  exempel  medicinsk  
fakultet,  ofta  följer  hela  terminer  och  sammanhängande  undervisningsmoment  kan  medels  terminsvis  
schemaläggning  åstadkommas.  Teknisk  fakultet  bedömer  att  det  inte  är  möjligt  att,  på  kort  sikt  och  
utan  relativt  stora  förändringar  i  den  interna  planeringsprocessen,  genomföra  schemaläggningen  
terminsvis.    

Processrådet  har  därför  enats  om  följande  kompromiss.  Samtliga  fakulteter  lägger  fast  schema  för  
första  delen  av  en  termin.  Alla  utom  LiTH  lägger  samtidigt  ett  preliminärt  schema  för  andra  hälften  
med  tydlig  information  om  att  detta  kan  komma  att  ändras.    När  tekniska  högskolans  lokalbehov  för  
den  andra  delen  av  terminen  är  definierad  kan  därför  lokalbokningar  justeras  för  att  möjliggöra  ett  på  
totalen  så  effektivt  lokalnyttjande  som  möjligt  inom  LiU.    Detta  innebär  att  lärare  och  studenter  inom  
övriga  fakulteter  upplever  att  det  är  LiTH  som  prioriteras  trots  att  de  inte  har  en  långsiktig  planering.  
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Man  upplever  också  att  detta  innebär  merarbete  i  form  av  ”onödig”  administration  av  ändringar.  Det  
är  dock  så  att  ändringarna  inom  samtliga  fakulteter  ökar  ju  längre  tid  det  är  mellan  schemaläggning  
och  genomförande  av  de  schemalagda  aktiviteterna.    

2.5.3 Upplevd  brist  på  stora  lokaler  

I  perioder,  vid  till  exempel  terminstart,  är  trycket  på  stora  lokaler  (90  platser  eller  fler)  stort  och  lärare  
upplever  att  det  är  principen  först  till  kvarn  som  gäller.  Vid  dessa  perioder  förhyrs  externa  lokaler  för  
att  tillgodose  det  behov  LiU  inte  själv  kan  uppfylla.  Kostanden  för  dessa  externa  förhyrningar  uppgick  
2012  till  ca  250  000  kronor.  Detta  är  mer  ekonomiskt  fördelaktigt  än  att  t.ex.  bygga  egen  större  aula.  I  
oktober  2013  färdigställs  en  ny  hörsal  med  134  platser  i  södra  änden  av  campus  Valla,  inom  
anläggningen  för  Katastrofmedicinskt  Centrum  (KMC),  denna  hörsal  kommer  LiU  att  hyra  på  25%  
årsvis  samt  med  möjlighet  att  hyra  per  tillfälle  i  mån  av  tillgång.  En  möjlighet  kan  också  vara  tillskott  
av  hörsal/aula  inom  Vallastaden,  något  som  i  dagsläget  inte  är  klarlagt  

2.5.4 Alternativ  användning  av  tentamenslokaler  

Nyttjandet  av  tentamenslokaler  kan  vara  mer  flexibelt,  liksom  större  flexibilitet  i  nyttjandet  av  andra  
lokaler  särskilda  tentamenslokaler.  Genom  till  exempel  annan  möblering  kan  salarna  användas  för  
undervisning  och/eller  läs-‐‑  och  studieplatser.   

2.5.5 Minskat  behov  av  datorsalar  

LiU:s  datasalar  kan  nyttjas  mer  flexibelt  och  kan  vara  en  LiU-‐‑gemensam  resurs.  Genom  att  utrusta  
datorerna  i  salarna  med  fler  licenser/mjukvaror  kan  studenter  oavsett  program  och  fakultet  utnyttja  
datorer  på  fler  ställen  än  inom  det  "ʺegna  lokalbeståndet"ʺ.  Behovet  av  stationära  datorer  behöver  
utredas  då  studenterna  i  allt  större  utsträckning  idag  har  bärbara  datorer.  

2.5.6 Effektivare  schemaläggning  och  lokalbokning  

Nyttjandet  av  föregående  kurstillfälles  schema  som  utgångspunkt  för  planering  av  kommande  kurs  
har  föreslagits.  Rådet  uttrycker  en  farhåga  att  detta  skulle  bidra  till  sämre  kursutveckling  eftersom  
varje  kursansvarig  lärare  inte  aktivt  behöver  planera  och  lägga  ut  sina  kursmoment  i  schemaremissen  
varje  gång  kursen  ska  ges.    

2.5.7 Fysisk  placering  av  lärares  tjänstgöring  inom  LiU  

Ett  återkommande  problem  inom  arbetet  med  schemaläggning  och  lokalbokning  är  de  olika  attityder  
som  lärare  har  till  att  förflytta  sig  för  att  undervisa.  Inom  vissa  verksamheter  är  det  accepterat  och  
relativt  vanligt  förekommande  att  lärare  undervisar  på  olika  campusområden,  ibland  under  en  och  
samma  dag.  Inom  andra  delar  av  verksamheten  kräver  lärare  att  få  undervisa  i  den  byggnad  där  de  
har  sitt  kontor.  

2.5.8 Möjlighet  att  boka  1-‐‑timmespass  i  LiU:s  lokaler  

De  allra  flesta  lokalbokningar  inom  LiU  omfattar  två  timmar.  Enligt  de  regler  om  bokningsbara  
intervall  som  finns  inom  LiU  kan  en-‐‑timmes-‐‑pass  enbart  bokas  över  lunchen  alternativt  på  sen  
eftermiddag/kväll,  17-‐‑18.  Det  finns  inom  vissa  utbildningar  starka  önskemål  om  att  kunna  boka  
entimmespass.  Detta  är  i  dagsläget  inte  möjligt  eftersom  det  finns  risk  för  att  en  sådan  möjlighet  skulle  
kunna  suboptimera  lokalanvändningen,  d.v.s.  oanvändbara  entimmaspass  blir  över.    Å  andra  sidan  
förekommer  det  idag  att  tvåtimmarspass  bokas  för  entimmesbehov.  Detta  leder  också  till  
suboptimering.  Processrådet  har  diskuterat  denna  fråga  men  ännu  inte  kommit  fram  till  något  
ställningstagande.  De  alternativ  som  diskuteras  är:  
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-‐ Avsätta  vissa  lokaler  som  enbart  används  för  en-‐‑timmes-‐‑bokningar  

-‐ Justera  priserna  så  att  det  alltid  går  att  boka  en-‐‑timmes-‐‑pass  men  till  en  högre  kostnad  

2.5.9 Organisatoriskt  ansvar  för  bemanning  av  schemaläggare  och  lokalbokare  

Fakulteterna  ansvarar  för  att  bemanna  LiU:s  gemensamma  schemaläggnings-‐‑  och  
lokalbokningsfunktion.  Arbetsbelastningen  varierar  kraftigt  under  året  varför  dessa  uppgifter  måste  
kombineras  med  andra  arbetsuppgifter  inom  respektive  fakultet.  Efter  att  filosofisk  fakultet  framfört  
önskemål  om  att  få  köpa  schemaläggnings-‐‑  och  lokalbokningstjänster  av  Universitetsförvaltningen  
har  även  medicinsk  fakultet  och  området  för  utbildningsvetenskap  uttryckt  samma  önskemål.    

Universitetsförvaltningen  är  i  princip  positiv  till  att  ta  emot  sådana  uppdrag  men  har  svårt  att  
identifiera  kompletterande  arbetsuppgifter  av  tillräcklig  volym.  Eventuellt  kan  arbetet  med  
schemaläggning  och  lokalbokning  samordnas  med  arbetsuppgifter  inom  tentamensservice  och/eller  
andra  delar  av  universitetsförvaltningen.  Ett  annat  alternativ  är  att  ansvaret  för  ombokningar  som  
idag  är  delegerat  till  institutionerna  centraliseras.  Detta  alternativ  skulle  medföra  en  ökad  central  OH-‐‑  
kostnad  inom  LiU  samtidigt  som  arbetsuppgifterna  på  institutionerna  minskas.  En  fördel  med  detta  
förslag  är  att  antalet  sällananvändare  av  lokalbokningssystemet  minskar  vilket  bidrar  till  ökad  kvalitet  
i  bokningen.  Dessa  olika  alternativ  planeras  att  utredas  vidare  under  hösten  2013.  

Denna  diskussion  har  även  aktualiserat  frågan  om  organisatoriskt  ansvar  för  schemaläggning  och  
lokalbokning  inom  LiU.  Eftersom  teknisk  fakultet  uttrycker  ett  mycket  starkt  önskemål  och  behov  av  
att  ha  denna  verksamhet  integrerad  med  andra  planeringsprocesser  inom  kansliets  nämndarbete  har  
processrådet  bedömt  att  det  inte  är  framkomligt  att  centralisera  ansvaret  för  schemaläggning  och  
lokalbokning  inom  LiU.  

2.6 Slutsatser  &  rekommendationer  

2.6.1 LiU:s  lokalbestånd  för  utbildning  samt  dess  tekniska  utrustning  

LiU  har  tillräcklig  lokalyta  för  att  tillmötesgå  utbildningens  behov  men  befintliga  lokaler  är  
omoderna,  feldimensionerade  och  inte  tillräckligt  flexibla  för  att  möta  de  behov  som  studenter  och  
lärare  har.  
  
Rekommendation:  LiU  bör  utrusta  lokaler  för  utbildning  med  trådlösa  nätverk,  skärmar  och  
projektorer.  Därutöver  bör  en  kartläggning  genomföras  för  att  identifiera  behov  av  mer  avancerad  
teknik,  till  exempel  vid  storbildsföreläsning  för  distribution  över  flera  campus  och/eller  salar.  
  
Rekommendation:  LiU  bör  rusta  upp  såväl  lokaler  för  utbildning  som  allmänna  ytor  så  att  det  
möjliggör  en  mer  flexibel  användning.  Exempelvis,  möjlighet  att  skapa  rum  i  rummet  med  hjälp  av  
flyttbara  väggar/skärmar  i  stora  lokaler  (t.ex.)  tentamenslokaler  samt  att  skapa  arbetsplatser  för  
studenterna  på  allmänna  ytor.  

2.6.2 Institutionsägda  eller  gemensamma  lokaler  för  utbildning?  

I  prefektledningsrådets  workshop  om  lokaleffektivitet  kom  samtliga  grupper  fram  till  att  det  för  LiU  
är  mer  lokaleffektivt  och  därmed  också  kostnadseffektivt  med  gemensamt  ägda  lokaler  för  utbildning  
än  om  lokalbeståndet  helt  eller  delvis  även  består  av  institutionsägda  lokaler.  PIL-‐‑utredningen  
adresserar  inte  ägandefrågan  men  rekommenderar  att  fler  lokaler  behöver  göras  tillgängliga  för  den  
LiU-‐‑gemensamma  lokalbokningen.  

Samtidigt  konstateras  i  såväl  PIL-‐‑utredningen  som  i  prefektledningsrådets  workshop  att  
lokalkostnadsfördelningen  mellan  gemensamt  ägda  LiU-‐‑lokaler,  så  kallade  LOKE-‐‑salar,  och  övriga  
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lokaler  bidrar  till  att  institutionsägda  lokaler  är  billigare  och  därför  nyttjas.  Skälet  till  detta  är  att  i  
priset  för  LOKE-‐‑salar  ingår  kostnader  för  schemaläggning-‐‑  och  lokalbokningsfunktionen  inklusive  
distribution  av  AV-‐‑utrustning.  Eftersom  olika  program  har  olika  tillgång  till  institutionsägda  lokaler  
innebär  detta  att  olika  program  tar  olika  mycket  ansvar  för  LiU-‐‑gemensamma  kostnader.  

Rekommendation:  LiU  bör  se  över  lokalkostnadsfördelningen  så  att  det  finns  ekonomiska  incitament  
för  utbildningarna  att  välja  att  nyttja  LiU-‐‑gemensamt  ägda  LOKE-‐‑salar  eftersom  detta  bidrar  till  en  
ökad  lokaleffektivitet  totalt  på  LiU.  

Rekommendation:  LiU  bör  ta  fram  principer  för  vilka  typer  av  lokaler  för  utbildning  som  ska  ägas  av  
institutionerna  och  hur  dessa  lokaler  ska  tillgängliggöras  för  andra  institutioner  och  utbildningar.    

2.6.3 Utformning  och  nyttjande  av  datorsalar  för  studenter  

Lokaleffektivitetsutredningen  visar  att  det  bör  vara  möjligt  att  åstadkomma  ett  mer  effektivt  nyttjande  
av  datorsalar  för  studenter.  

Rekommendation:  LiU  bör  genomföra  en  fördjupad  analys  av  det  framtida  behovet  av  datorsalar  och  
utrustnings-‐‑  och  mjukvarubehov  för  att  kunna  vidta  åtgärder  för  att  åstadkomma  större  flexibilitet  för  
studenterna.  Det  kan  exempelvis  åstadkommas  genom  ökad  spridning  av  mjukvarulicenser  direkt  till  
studenter  eller  genom  att  fler  datorsalar  får  tillgång  till  fler  mjukvaror  så  att  studenter  oavsett  
utbildningsprogram  kan  nyttja  de  olika  datorsalarna  på  respektive  campus.  Det  kan  också  
åstadkommar  genom  att  utbyggnaden  av  det  trådlösa  nätet  skyndas  samt  komplettering  av  
elförsörjning  så  att  studenterna  i  ökad  utsträckning  kan  använda  alla  studieplatser  och  övriga  
allmänna  ytor  för  datoranvändande.    

2.6.4 Regler  och  rutiner  för  schemaläggning  och  lokalbokning  

De  regler  och  rutiner  som  sätter  upp  ramarna  för  LiU:s  arbete  med  schemaläggning  och  lokalbokning  
fastställdes  2007.  Det  kan  konstateras  att  de  i  vissa  delar  inte  efterföljs  och  att  de  i  vissa  delar  skapar  
mycket  irritation  och  frågor  från  verksamheten.  

Ett  skäl  till  denna  frustration  är  att  tekniska  fakultetens  planeringsprocess  för  utbildning  liksom  dess  
utbildningsutbuds  utformning  skiljer  sig  från  övriga  fakulteter.  Tidigare  har  tekniska  fakultetens  
behov  tillgodosetts  före  övriga  fakulteters.  Så  förhåller  det  sig  inte  längre  men  det  lever  kvar  
föreställningar  om  att  så  är  fallet.  Dessa  späds  på  i  samband  med  att  ombokningar  behöver  göras  när  
tekniska  fakulteten  är  klar  med  sin  planering  inför  andra  hälften  av  varje  termin  (resterande  fakulteter  
planerar  och  schemalägger  hela  terminer).  

Rekommendation:  LiU  bör  genomföra  en  översyn  av  regler  och  rutiner  för  schemaläggning  och  
lokalbokning  avseende  bokningsintervall,  prioriteringsordning  för  bokningar  samt  möjlighet  att  
återinföra  terminsvis  schemaläggning  och  lokalbokning.  Därutöver  bör  LiU  utreda  möjligheten  att  
samordna  schemaläggning  och  lokalbokning  för  tentamina  med  övriga  kursmoment.    

2.6.5 Ansvarsfördelning  av  LiU:s  schemaläggning  och  lokalbokning  

Det  finns  problem  med  nuvarande  ansvarsfördelning  av  LiU:s  schemaläggning  och  lokalbokning.  
Samtliga  fakulteter  utom  teknisk  fakultet  har  svårt  att  uppnå  långsiktig  och  stabil  bemanning  för  
arbetet.  Ett  annat  problem  är  att  vissa  institutioner  inte  har  bemannat  arbetet  med  ombokningar  som  
de  ansvarar  för  inom  nuvarande  ansvarsfördelning.  

Rekommendation:  LiU  bör  se  över  ansvarsfördelning  och  organisation  för  arbetet  med  
schemaläggning  och  lokalbokning.  
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2.6.6 Fysisk  placering  av  lärares  tjänstgöring  inom  LiU  

Det  finns  behov  att  tydliggöra  vilken  förflyttning  en  lärare  förväntas  kunna  göra  för  att  genomföra  ett  
utbildningsmoment.  Frågan  aktualiseras  med  jämna  mellanrum  av  såväl  lokalbokare  som  
studentkårerna.  Lokalbokningen  framför  att  det  är  ett  arbetsmiljöproblem  för  dem  när  lärare  ställer  
krav  på  att  få  tillgång  till  lokaler  i  samma  hus  som  de  själva  har  sin  arbetsplats  i.  Studenterna  framför  
önskemål  om  ökad  spridning  av  olika  programs  undervisningstillfällen  över  respektive  
Campusområde  för  att  få  tillgång  till  varandras  (fakultetsspecifika)  miljöer,  kulturer  och  sällskap.  De  
uttrycker  att  en  ökad  rörlighet  inom  respektive  campusområde  skulle  bidra  till  en  mer  positiv  och  
upplevelse  av  LiU:s  lärmiljö.  För  att  uppnå  ett  effektivt  lokalnyttjande  är  det  också  nödvändigt  att  
lärare  vid  behov  undervisar  i  lokaler  som  inte  är  belägna  i  omedelbar  anslutning  till  deras  
kontor/institution.  

Rekommendation:  LiU  bör  ta  fram  en  universitetsgemensam  policy  som  tydliggör  att  en  lärare  vid  
LiU  förväntas  undervisa  över  hela  campusområdet/områdena,  undantaget  campus  Lidingö,  det  vill  
säga  lärare  vid  LiU  kan  ha  undervisning  förlagd  till  flera  campusområden  och  till  olika  hus  inom  det  
campusområde  läraren  har  sin  egen  arbetsplats.  

2.7 Rapportens  spridning  

Rapporten  kommer  att  skickas  ut  till  prefekter,  dekaner,  kanslichefer  samt  kommer  att  läggas  upp  på  
hemsidan  för  pedagogiska  språnget.  Rapporten  skickas  också  för  kännedom  till  fastighetsavdelningen  
och  avdelningen  för  student-‐‑,  utbildningsstöd  och  service  samt  IT-‐‑avdelningen  inom  universitets-‐‑
förvaltningen  för  att  de  ska  kunna  ta  med  rapportens  synpunkter  i  det  vidare  arbetet  med  
utvecklingen  av  LiU:s  lärmiljöer  för  studenter  och  lärare.  
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Inventering av institutionsägda lokaler  
Under LEA-projektet beslutades det att en inventering av universitetets institutionsägda lokaler på 
Campus Valla och Campus Norrköping skulle utföras. Inventeringen tittade på lokalerna utifrån de 
lokaldefinitioner som beskrivs i avsnittet Kategorisering av lokaltyper.  

Innan inventeringen studerades relationsritningar för att få en uppfattning om vad som skulle 
prioriteras vid den fysiska inventeringen. Fokus i inventeringen låg på utbildningslokaler. 
Anteckningar fördes om lokaltyp, teknisk utrustning och rummets tekniska namn (rums-id). När 
möjlighet fanns fotograferades inventarier och översiktsbilder på lokalen. Med hjälp av rums-id kunde 
sedan information om lokalens yta och nuvarande hyresgäst tas fram genom universitetets 
rumsdatabas (HyLo). Sammanlagt inventerades cirka 350 lokaler och insamlad data infördes i Excel 
filer samt markerades på ritningar (detta material finns att ta del av om så skulle önskas). 

Alla lokaler som inventerades märktes även upp i relationsritningarna där de blev tilldelade en 
färgkod baserat på vilken lokaltyp de tillhörde. 

	  

Kategorisering av lokaltyper 
För närvarande används olika benämningar av liknande salar beroende på campus, tillhörighet samt 
vilket system som används. Därav har de nuvarande lokaltyperna avgränsats för att ge dem mer 
allmänna definitioner. Tabell 1 visar de lokaltyper som används i LEA-rapporten samt de kriterier 
som används för att bestämma en sal skall ha för lokaltyp. Dessa lokaltyper ska inte förväxlas med 
benämningen kategorier i rumsdatabasen HyLo.	  	  

Tabell 1. 

Lokaltyp	   Kriterier	  

Grupprum	   Platt	  sal	  med	  20	  platser	  eller	  mindre.	  
EDIT-‐rum	   Ett	  grupprum	  utrustad	  med	  projektor/dator/smartboard.	  
Lärosal	   Platt	  sal	  med	  fler	  än	  20	  platser	  
Hörsal	   Gradängsal	  
Casesal	   Gradängsal	  som	  är	  utformad	  enligt	  CASE	  modellen.	  
Datorsal	   Sal	  med	  datorer.	  
Labsal	   Sal	  med	  specifikt	  användningsområde	  som	  används	  vid	  

praktiskt	  arbete.	  
Specialsal	   Salar	  som	  inte	  passar	  in	  i	  övriga	  kategorier.	  
Metodrum	   Rum	  med	  britsar.	  
Vårdrum	   Rum	  med	  sängar.	  
Foajéyta	   Öppen	  yta	  som	  är	  bokningsbar.	  
	  

Ersättning av avgående lärosalar vid en ombyggnation av D-huset 
	  

Vid en ombyggnation av D-huset kommer ett antal LiU-gemensamma lärosalar och grupprum 
försvinna. Dessa lärosalar återfinns i tabell 2 där även storlek på salarna samt antal timmar de är 
bokade på kurskod under hösten 2013 respektive våren 2014 visas. 
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Tabell 2. 

Namn	   Antal	  Platser	   Antal	  timmar	  att	  
ersätta	  hösten	  2013	  

Antal	  timmar	  att	  
ersätta	  våren	  2014	  

D33	   20	   375	   397	  
D37	   20	   293	   327	  
D28	   28	   373	   406	  
D24	   32	   432	   468	  
D315	   32	   287	   247	  
D316	   36	   244	   287	  
D31	   40	   438	   412	  
D26	   42	   395	   358	  
D32	   44	   373	   325	  
D34	   44	   317	   278	  
D36	   44	   300	   263	  
D38	   52	   430	   383	  
D22	   56	   435	   419	  
	  

För att kunna ersätta dessa salar har övriga lokaler på Campus Valla som finns tillgängliga för 
gemensam bokning studerats. För att förenkla uträkningen av ersättningslokaler har salar med fler än 
45 platser klassats som 60-salar och salar med färre än 35 platser klassats som 30-salar, salar mellan 
dessa intervall klassas som 40-salar.	  

Tabell 3.	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell 4.	  

Hösten	  2013	   60-‐salar	  
Timmar	  att	  ersätta	   865	  
G-‐huset	   593	  
C-‐huset	   195	  
Fysikhuset	   176	  
B-‐huset	   142	  
Totalt	   1106	  
Skillnad	   241	  
	  

Tabell 3 och 4 visar att de lokaler som redan nu finns till förfogande kommer att kunna täcka de 
timmar som bokats i 60-salar i D-huset. 

Tabell	  5.	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  6.	  

Hösten	  2013	   40-‐salar	  
Timmar	  att	  ersätta	   2069	  
Key	   319	  
Tema	   212	  
I-‐huset	   433	  
C-‐huset	   238	  
B-‐huset	   216	  
Fysikhuset	   116	  
Totalt	   1534	  
Skillnad	   –	  535	  
	  

Våren	  2014	   60	  salar	  
Timmar	  att	  ersätta:	   802	  
G-‐huset	   607	  
C-‐huset	   438	  
Fysikhuset	   171	  
B-‐huset	   108	  
Totalt	   1324	  
Skillnad	   522	  

Våren	  2014	   40-‐salar	  
Timmar	  att	  ersätta:	   1924	  
Key	   341	  
Tema	   198	  
I-‐huset	   465	  
C-‐huset	   310	  
B-‐huset	   282	  
Fysikhuset	   116	  
Totalt	   1612	  
Skillnad	   –	  312	  
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Tabell 5 och 6 visar att de lokaler som redan nu finns till förfogande inte kommer att kunna täcka de 
timmar som bokats i 40-salar i D-huset. 

Tabell	  7.	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  8.	  

Hösten	  2013	   30	  salar	  
Timmar	  att	  ersätta	   1093	  
G-‐huset	   1063	  
Key	   103	  
I-‐huset	   398	  
Tema	   217	  
C-‐huset	   3473	  
Totalt	   5254	  
Skillnad	   4161	  
	  

Tabell 7 och 8 visar att de lokaler som redan nu finns till förfogande kommer att kunna täcka de 
timmar som bokats i 30-salar i D-huset. 

Med hjälp av data från inventeringen letades även potentiella ersättningslokaler bland lokaler som inte 
finns tillgängliga för gemensam bokning fram. En lokals lämplighet för ersättning av D-husets lokaler 
bedömdes i första hand baserat på lokalytan och lokalens geografiska placering på Campus. Det 
utgicks från att antalet platser stod i proportion till ytan och att varje plats tar upp mellan 2,0 till 2,5 
m2. En siffra framtagen med hjälp av universitetets grundstandard för lokaler1. 

Enligt tidigare konstaterade finns inte täckning för motsvarande en 40-sal från D-huset samt behov av 
ersättningssalar vid en uppsägning av G-huset. En lista över institutionsägda lokaler har därför tagits 
fram som visar möjliga ersättningslokaler, samtliga salar har en yta om minst 80 m2. Listan visar även 
vilka åtgärder som föreslås i lokalerna vid en eventuell övergång till LiU-gemensamma lokaler. De 
kartor som följer listan visar den geografiska fördelningen av salar samt ger en uppskattning av 
tidsperiod för en eventuell övergång.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Standard	  för	  Lärosal	  40	  pl	  Diarie	  nr:	  LiU-‐2014-‐01718	  

Våren	  2014	   30	  salar	  
Timmar	  att	  ersätta:	   1121	  
G-‐huset	   867	  
Key	   78	  
I-‐huset	   316	  
Tema	   230	  
C-‐huset	   6805	  
Total	   8296	  
Skillnad	   7175	  
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Möjliga lärosalar Campus Valla. 
	  

 

Möjliga	  nya	  lärosalar	  Campus	  Valla	  höstterminen	  2015	  

	       B-HUSET 
    Rums-id Benämning Storlek 

 
Åtgärd 

2B:489 Datorsal 40-sal 
 

Ny inredning i fd datorsal/bibliotek 
2BA Signalen 60-sal 

 
Bef seminarierum (ISY) 

2BB Bibliotek 2 st 40-salar Anpassning och ny inredning i fd bibliotek 
227.214A Visionen 120-sal 

 
Bef hörsal (ISY) 

327.232 Systemet 30-sal 
 

Ny inredning i konferensrum (ISY) 

     D-HUSET 
    Möjliga nya salar höstterminen 2019 efter flytt av biblioteket till Studenthus Valla: Flera lärosalar 

A:201,A:301 Bibliotek Lärosalar 
 

Ombyggnad och ny inredning i bibliotekshall 
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E-HUSET 
Rums-id Benämning Storlek 

 
Åtgärd 

3F.469 Alan Turing 30-sal 
 

Ny inredning i lärosal (IDA) 
3F.453 och Sturehov 20-sal 

 
Anpassning och ny inredning i mötesrum (IDA) 

3G.453 
    3F.449 Alan Newell  30-sal 

 
Anpassning och ny inredning i konferensrum (IDA) 

och 3G.449 
Herbert 
Simon 

   
     
     FYSIKHUSET 

   Rums-id Benämning Storlek 
 

Åtgärd 
2J.206 Planck 95-sal 

 
Bef hörsal (IFM) 

3E.328 Brahe 20-sal 
 

Bef lärosal (IFM) 
3E.330 Kepler 1&2 36-sal 

 
Bef lärosal (IFM) 

4J.402 och Jordan 40-sal 
 

Bef lärosal (IFM) 
4J.403 Fermi 

   
     I-HUSEN 

    Rums-id Benämning Storlek 
 

Åtgärd 
265 lärosal 30-sal 

 
Ny inredning i lärosal (IBL) 

     KEY 
    Rums-id Benämning Storlek 

 
Åtgärd 

2207 Musiksal 1 50-sal 
 

Kompletterande inredning i musiksal (IKK) 
2233 Formg.sal 1 50-sal 

 
Kompletterande inredning i formgivningssal (IKK) 

     3150 Dramasal 40-sal 
 

Kompletterande inredning i dramasal (IKK) 
4220 Lärosal 40-sal 

 
Kompletterande inredning i lärosal (IKK) 

4260 Lärosal 40-sal 
 

Kompletterande inredning i lärosal (IKK) 

     
     Möjliga nya salar vårterminen 2019 efter flytt av UF-kontor till D-huset: 5 st 40-salar 
3221-3229 

 
40-sal 

 
Anpassning och ny inredning i kontorsrum (UF) 

3250-3262 
 

2 st 40-salar Anpassning och ny inredning i kontorsrum 

    
och mötesrum (UF) 

3263,LFE 
 

40-sal 
 

Ny inredning i öppet kontor (UF) 
4121-4130 

 
40-sal 

 
Anpassning och ny inredning i kontorsrum (UF) 

     KÅRALLEN 
    Rums-id Benämning Storlek 

 
Åtgärd 

278  Kåra 40-sal 
 

Kompletterande inredning i bef skrivsal (LOKE) 

    
(40 av 86 sittplatser utnyttjas pga begränsningar 

    
beträffande sikt och hörbarhet) 
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STUDENTHUS VALLA 
Nya salar höstterminen 2018 i ny byggnad: 1 st 30-sal, 1 st 60-sal 
 
	  

Förändring av lärosalar Campus US. 
	  

De ny- och ombyggnationer som genomförts på campus US kommer att innebära en ökning av antalet 
undervisningslokaler. Genom att boka halvdagspass/heldagspass borde undervisning för 
”Vallastudenter” kunna förläggas på US.	  
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Material från workshop med Örebro Universitetet avseende modell 
för differentierad internhyressättning 
 

När simuleringen av en differentierad lokalhyra genomfördes användes Örebro Universitets modell 
för att beräkna faktorer för lokalkostnaden. Resultatet av simuleringen visar dock att skillnaden vid 
användande av Örebromodellen inte blir speciellt stor i jämförelse med nuvarande prismodell vilket 
inte motiverar en implementering av modellen i nuvarande form. Däremot anser vi att det fortfarande 
finns fördelar i att använda en modell för differentierad hyra. Modellen bör då vara anpassad efter 
förutsättningarna på Linköpings universitet och bör därför arbetas om för att möjliggöra en 
implementering av modellen. Två åtgärder bör genomföras för att anpassa denna:  

• Specialkompetens bör anlitas för att beräkna kostnad per m² för varje typ av lokal 
• Lokalerna (främst labblokalerna) bör inventeras tillsammans med institutionerna för att 

kunna lägga rätt faktor på varje lokal 

 

Differentierad hyra enligt Örebromodellen. 
 

Örebro har skapat ett system för differentierade hyror som bygger på principen att 
produktionskostnaden för att bygga olika lokaler varierar stort. De har anlitat en extern konsult för att 
ta fram byggkostnader. Det resulterade i att lokalerna tilldelades olika lokaltypsfaktorer. 

Örebros modell har simulerats utifrån 3 olika institutioner; IKK, IFM och IKE. Beräkningar är 
genomförda på egen verksamhetsyta. 

 

Beräkningsgrund: 

Simuleringar har ej genomförts på institutionernas totala area, då inte tillräcklig kunskap funnits om 
vissa lokaler för att kunna välja faktor för dessa.  

IKK:s totala area är 5 653 m² fördelat på 274 rum, varav simulering har genomförts på 5 562 m² 
fördelat på 267 rum 
  

• Årskostnad: 9 627 822 kr internpris LiU. 
• Örebromodellen årskostnad: 9 650 844 kr 

 
Differens: 23022 kr  
 
IKE:s totala area är 12 557 m² fördelat på 588 rum, varav simulering har genomförts på 11 845 m² 
fördelat på 541 rum 
 

• Årskostnad 20 503 695 kr internpris LiU. 
• Örebromodellen årskostnad: 20 781 867 kr 

 
Differens: 278172 kr 
 
IFM:s totala area är 26 276 m² fördelat på 1 021 rum, varav simulering har genomförts på 24 944 m² 
fördelat på 930 rum 
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• Årskostnad: 43 178 064 kr (tillkommer en ”faktisk kostnad” om 9 526 451 kr) internpris 
LiU 

• Örebromodellen årskostnad: 53 580 855 kr 
 
Differens: 876340 kr 
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