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Morgondagens 
campus – att  
forma en vision 
Akademiska Hus målsättning är att skapa levande campusområden med goda förutsättningar 
för kunskapsutbyte och kreativitet. I framtiden blir den globala konkurrensen om hjärnor och 
ekonomiska resurser sannolikt ännu hårdare. Genom att arbeta framtidsinriktat och i nära 
samarbete med universitet och högskolor kan vi tillsammans stärka deras konkurrenskraft 
och samtidigt bidra till byggandet av det svenska kunskapssamhället. Det hänger ihop med 
vår vision och långsiktiga satsning som är att bli världsledande på kunskapsmiljöer. 

CampusutveCkling 
Eftersom varje campus har olika förutsättningar och ser olika ut, är det svårt att prata om 
campusutveckling i generella termer. Tillsammans med lärosätet och övriga aktörer, t ex 
kommuner, andra verksamheter och fastighetsägare tar vi fram en individuell utvecklings-
plan för det berörda campusområdet. Det är viktigt att rätt personer är delaktiga redan från 
början och även under arbetets gång. När alla strävar mot samma mål blir möjligheten att 
lyckas och uppnå goda resultat mycket större. Utvecklingsplanen, ihop med vår långa erfaren-
het och våra specialistkunskaper, ligger sedan till grund för våra rekommendationer och hur 
vi arbetar.  

Kortfattat går processen till så här:

Analys av nuläget. I samverkan med lärosätet kartlägger vi den nuvarande situationen och 
tar del av framgångsrika exempel från omvärlden, t ex genom att iaktta vad som händer 
inom berörda forsknings- och utbildningsområden.  

En campusvision utarbetas. Gemensamt med lärosätet tar vi fram en vision som sedan 
kommuniceras till alla berörda parter. Det är viktigt att ta hänsyn till och använda sig 
av områdets och verksamheternas unika förutsättningar.

En utvecklingsplan tas fram. Vilket innebär att genomföra det konkreta arbetet. Strate-
gier analyseras och relevanta utredningar görs för att sedan kunna ta fram och besluta 
om en långsiktig utvecklingsplan för aktuellt campus.  

Medicinareberget – för bättre liv och hälsa 
Medicinareberget är ett campusområde i Göteborg där forskning och utbildning håller hög 
internationell klass. Tillsammans med Sahlgrenska sjukhuset utgör området ett av Sveriges 
starkaste kunskapskluster inom Life Science och visionen är att Medicinareberget ska bli en 
av Europas mest attraktiva kunskapsmiljöer med den här inriktningen. En dynamisk 
verksamhets orienterad mötesplats med en gemensam identitet, där utbildning, forskning, 
sjukvård och näringsliv finns samlade.

Utgångspunkten är att fysisk närhet och samverkan över organisationsgränser spelar en 
avgörande roll för kunskapsutvecklingen i en allt mer konkurrensutsatt värld. För att vidare-
utveckla Sahlgrenska sjukhuset och Medicinareberget som kunskapskluster finns ett behov 
av att samla den akademiska verksamheten. Genom att knyta ihop sjukhuset med akademien 
och fylla på med näringsliv, skapas en grogrund för idéer och innovation. Den utspridda situa-
tion som råder idag ger få synergieffekter mellan student- och forskargrupper. 

Utvecklingsplanen för området har som mål att etablera tydligare och mer funktionella 
kopplingar mellan sjukhuset och berget. Representanter för samtliga verksamheter och 
fastighetsägare har varit delaktiga i planeringsarbetet. 

Campus för hela människan 
Ett funktionellt campus sätter människan i centrum och samverkar med den omgivande 
staden. Självklart är det viktigt med ändamålsenliga undervisnings- och forskningslokaler, 
men det finns en mängd andra funktioner som också behövs, t ex fik, restauranger, studie-
platser, grönområden, livsmedelsbutiker, föreningslokaler, dagis, möjligheter att träna och 
cykelparkering, bara för att nämna några. För att skapa en konkurrenskraftig, aktiv och 
livfull campusmiljö behövs det även student- och forskarbostäder. Akademiska Hus bygger 
inte bostäder, men i de fall där det är möjligt och lämpar sig samt inte hindrar lärosätets ut-
veckling, kan vi upplåta mark att bygga på. Frågan finns alltid med när vi i samråd med 
övriga aktörer planerar bebyggelsen på campus. 

Tillsammans med Sahlgrenska sjukhuset utgör Medicinareberget ett av Sveriges starkaste kunskapskluster inom Life Science. 

Medicinareberget & SahlgrenSka univerSitetSSjukhuSet

•   Campus Medicinareberget omfattar Sahlgrenska akademin bl a medicin, 
odontologi och vårdvetenskap, samt delar av Naturvetenskapliga fakul
teten, främst biologi.

•   Sahlgrenska universitetssjukhuset har 16 400 anställda, varav 7 000 på 
Sahlgrenska sjukhuset. Det är Europas största universitetssjukhus och har 
ett nära samarbete med Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet.

•    Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för klinisk utbildning av studenter 
till sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast.

 Akademi 49 %
 Näringsliv 14 %
 Sjukvård, tandvård m m 31 %
 Studentbostäder 2,5 % 
 Konferens 3,5 %

 Studenter ca 7 000
 Anställda vid GU ca 1 000 
   Anställda vid Folktandvård  
och näringsliv ca 1 000

verkSaMhetSyta på Medicinareberget  
Utgående från BTA 2010.

Studenter och anStällda på Medicinareberget
2010.

info@akademiskahus.se

akademiskahus.se

Huvuddrag i utvecklingsplanen för att skapa en dynamisk verksamhetsorienterad mötesplats.    

  Student och forskarbostäder.

  Utvecklingsmöjligheter för näringsliv.     

  Utvecklingsmöjligheter för akademi. 

  Länka samman Sahlgrenska och Medicinareberget och skapa ett gemensamt centrum.

SahlgrenSka  
SjukhuSet

caMpuS  
Medicinareberget


