
KTH @ CAMPUS SOLNA

KTH @ CAMPUS KISTA

Campusplanen 2018–2023 är först och främst ett strate-
giskt planeringsverktyg som anger den framtida inrikt-
ningen för KTH:s campus.  Planen är utformad med både 
ett kortsiktigt och ett långsiktigt tidsperspektiv. 
Det kortsiktiga täcker den aktuella planeringsperioden 
fram till 2023. Här är campusplanen mer praktisk och 
innehåller förslag till konkreta projekt. Den långsiktiga 
planeringshorisonten är inte lika definierad i tid, men det 
skulle kunna handla om ett tidsperspektiv på runt 25-30 
år. I detta avseende blir planen mer visionär. 

Fem stadsintegrerade campus – ledande för en hållbar framtid

Vill du veta mer? KTH Campusplan hittar du på KTH.se 

KTH CAMPUSPLAN 2018 – 2023 – KORTVERSION

KTH @ CAMPUS FLEMINGSBERG

Campusplanen är också ett viktigt verktyg för kommuni-
kation och förankring. Den öppnar för dialog med det om-
givande samhället genom att visualisera och konkretisera 
en möjlig framtida utveckling. Samtidigt förmedlar den en 
tydlig ambition mot än mer attraktiva campus i framtiden.
Alla projekt med koppling till campusplanen är genom  
de sju målområdena avstämda mot De globala målen och 
kommer att följas upp och redovisas för rektor årligen. 
Campusplanen följs även upp årsvis tillsammans med 
Akademiska Hus. 

”Campusutvecklingen ska bedrivas med hållbarhet 
som ledstjärna. Ekologiska och sociala värden med 
KTH:s olika campusmiljöer ska lyftas fram. Campus-
miljöerna ska vara skyltfönster för forskningen och 
visa upp innovativa lösningar. KTH:s egna direkta 
och indirekta miljöpåverkan ska minska, och håll-
bar utveckling integreras i styrnings- och uppfölj-
ningsprocesser.”

ur KTH Utvecklingsplan 2018–2023

KTH @ KTH CAMPUS 

KTH @ CAMPUS SÖDERTÄLJE



KTH CAMPUS
CAMPUSPLAN 2014
– ett levande Campus för en hållbar framtid

KTH:S UTVECKLINGSPLAN 

+ WORKSHOPSERIE
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MODELL FÖR HÅLLBARHETSFRÅGOR

Det är många aspekter som ska vägas in i ett bra campusplanarbete. 
Denna modell kan vara till hjälp för att finna inspiration och fungera som 
ett stöd för att hitta lösningar inom en rad viktiga hållbarhetsområden. 
Se den som ett hjälpmedel för att hitta er väg till ett hållbart och fram-
gångsrikt campusområde.

Modell för hållbarhetsfrågor

INNOVATION OCH EKONOMI

• Lärandemiljöer
• Innovation
• Företagande
• Näringslivssamverkan
• Mötesplatser

EKOLOGI OCH MILJÖ

• Ekosystemtjänster
• Ekologiska värden - naturmiljö
• Biologisk mångfald – djur och 

växter, habitat
• Luft och buller
• Klimat

MODELL FÖR HÅLLBARHETSFRÅGOR

MARKANVÄNDNING, ARKITEKTUR  
OCH STADSBYGGNAD

• Nationella, regionala och lokala 
planeringsmål

• Långsiktighet - generalitet och 
flexibilitet

• Gestaltningsprinciper - karaktär, 
identitet och historia

• Offentlig miljö - gator, platser och 
parker

• Orienterbarhet - stråk, noder, mål 
och punkter

TR ANSPORTER OCH RESANDE

• Framkomlighet
• Tillgänglighet och trygghet
• Gaturum
• Cykel och kollektivtrafik

RESURSER OCH ENERGI

• Energieffektivisering och lokal 
produktion

• Vatten, dagvatten
• Hållbara byggnader – certifiering
• Produkter och material
• Avfall

DELAKTIGHET OCH PROCESS

• Intressenter
• Dialog och engagemang
• Förankring

SOCIALT VÄLBEFINNANDE

• Ekonomisk påverkan
• Levande stad - bostäder, handel, 

service, näringsliv
• Kultur
• Hälsa och rekreation – trygghet, 

säkerhet, glädje

AKADEMISKA HUS MODELL FÖR 
HÅLLBARHETSFRÅGOR 

+ KTH:S HÅLLBARHETSMÅL 

STRATEGIBILD KTH KISTA, utdrag
Nya Studenttorget och Nya Campus-
parken utgör exempel på utvecklade 
mötesplatser. 

STRATEGIKARTA KTH CAMPUS, utdrag 
En ny användning av Roslagsbanans spårområde kan innebära 
stora möjligheter på längre sikt. 

STRATEGIBILD KTH FLEMINGSBERG, utdrag
Annonseringen mot ett identitetsstarkt 
entrétorg är en del av utvecklingsarbetet. 

STRATEGIBILD KTH SÖDERTÄLJE, utdrag
KTH:s entréplats utvecklas för att bättre 
bjuda in sin omgivning. 

DE GLOBALA MÅLENCAMPUSPLAN 2014

SAMMANLÄNKANDE STRATEGIER 

LOKALA STRATEGIER

VISION
Fem stadsintegrerade 

campus – ledande för en 
hållbar framtid

SJU MÅL-
OMRÅDEN

med effektmål
avstämda mot 

De globala målen  
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DIGITALISERING

IDENTITET MOBILITET
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Campusplanens disposition
Campusplan 2018-2023 tar ett tydligt avstamp i campusplanen 
från 2014 och De globala målen. Övriga utgångspunkter är 
KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 och de workshops  som 
hållits med berörda parter, Akademiska Hus modell för 
hållbarhetsfrågor samt KTH:s hållbarhetsmål. 
Planens inriktning är formulerad med effektmål för sju 
målområden, med tillhörande strategier, under en övergripande 
vision. Strategierna beskriver hur målen skulle kunna uppfyllas 
och är uppdelade i sammanlänkande strategier respektive 
lokala strategier. De sammanlänkande strategierna arbetar på 
en övergripande  nivå  medan de lokala strategierna beskriver 
en möjlig utveckling lokalt, på respektive campus. 
I det kortare perspektivet listar också campusplanen genomför-
bara projekt under den kommande sexårsperioden.

Viktning av strategier
Frågornas relevans för respektive campus på en lokal nivå under den kommande 6-års-
perioden har viktats med en skala på 0-100. 0 betyder att frågan är relevant men att den 
inte kommer att prioriteras under kommande 6-årsperiod. 100 betyder full prioritet. 
Strategier under målområde 6 Ekonomi och resurser och målområde 7 Samarbete 
och delaktighet är inte helt kopplade till fysisk miljö, men har en lokal påverkan. 
Dessa ska prioriteras fullt på samtliga campus. 

KTH:s campusområden kännetecknas av att de är lokal-
iserade till Stockholmsregionens mest dynamiska och 
expansiva utvecklingsområden. De ska spegla KTH:s 
ambitioner – att vara en av de mest ambitiösa och 
drivande tekniska högskolorna i världen. 
Sammantaget huserar KTH på 285 000 kvm lokalyta 
och samlar över 19 500 studenter, vilket motsvarar drygt 
13 000 helårsstudenter, runt 2 000 doktorander och unge-
fär 5 000 anställda. 
KTH:s campus ska, i samarbete med det omgivande sam-
hället, utvecklas i en visionär och innovativ anda och som 
en integrerad del av staden. 

KTH KISTA

KTH CAMPUS

KTH SOLNA 

KTH SÖDERTÄLJE
KTH FLEMINGSBERG

Campusplanen innebär i korthet:  
KTH Campus – stadsmiljö med hållbarhetsfokus
Här prioriteras, efter en period av intensiv byggnation, 
långsiktig hållbar stadsutveckling. Både på kort och lång 
sikt ska bättre kopplingar möjliggöras, mot såväl sten-
staden som mot Albano. Också de viktiga mötesplatserna, 
en attraktiv campusmiljö och hållbar mobilitet ges hög 
prioritet. 

KTH Kista – IT-nav för samverkan 
KTH:s verksamhet är central för visionen om det framtida 
Kista – det modiga, urbana och dynamiska. Ambitionen 
är därför att KTH ska vara en än mer integrerad del av ett 
utvecklat Kista – en utveckling som redan startat tillsam-
mans med etablerade samverkansforum. På KTH Kista 
prioriteras särskilt kvalitativa mötesplatser och en stärkt 
grönstruktur. 

KTH Flemingsberg – samverkanspunkt för medicinsk 
teknik 
Som en del av den framtida universitetsstaden Flemings-
berg erbjuder campusområdet en unik bredd och en mängd 
möjligheter. I samspel med övriga aktörer uppnås syner-
gier mellan hälso- och sjukvård, utbildning, forskning och 
innovationer. Ett effektiviserat lokalutnyttjande, förbättrad 
orienterbarhet och utvecklade entréer är prioriterade frågor.  

KTH Södertälje – centrum för hållbar produktion
Ett fortsatt fokus på att bevaka campusområdets integre-
ring i den framtida staden och en tät samverkan med lokala 
aktörer är nyckeln till att campus ska bli mittpunkt i Söder-
tälje. Den intilliggande parken kan också spela en viktig 
roll som områdets centrala mötesplats, året runt.  

KTH Solna – Life sciencenod
SciLifeLabs placering i ett av campus bäst stadsintegrera-
de lägen innebär stora möjligheter att synliggöra forskning 
och samverkan i den framväxande Hagastaden.  


