3 Temamöten Campusplan Ultuna
12-14 oktober

”Ordmoln” genererat från de tre temamötena

Temamöten Campusplan Ultuna, 12-14 oktober

Temamöte 1: SLU
31 personer
12 koncept

Temamöte 2: Campus
27 personer
10 koncept

Om deltagarna
• Merparten SLU-anställda och till SLU anslutna företag/verksamheter (GIP m.fl)
• Flera från Akademiska Hus
• Statens konstråd
• Endast en student!
• Ingen från Uppsala Kommun

Temamöte 3: Ultuna
17 personer
6 koncept

Temagrupp 1: SLU, 12 okt.
Övergripande frågeställningar
• Vilka behov har SLU idag och i framtiden?
• Vilken verksamhet ska bedrivas?
• Vilka fysiska miljöer behövs – inne och ute?
• Lokalbehov efter Covid-19 – ett mer digitalt SLU?
Temagrupper
• Forskning och forskningsinfrastruktur – lokaler och
utemiljöer
• Utbildning och lärandemiljöer – lokaler och utemiljöer
• Ett campus för värdeskapande möten mellan människor,
idéer och perspektiv – mötesplatser för samvaro och
samverkan inom akademin
• Campus efter corona

Sammanfattning Temagrupp 1: SLU
Uttryckta behov och spaningar (urval)
• Stor ökning av studenter vid utbildningar till djursjukskötare och
veterinär
• Kommande ökning av studenter vid utbildningar inom djuromsorg
och landskapsplanering
• Ny ingenjörsutbildning – satsningar på digitaliserat lantbruk.
• Digital tvilling av campus
• Ökad delning av infrastruktur
• Behov av att avgränsa delar av campus för allmänheten (främst
djurhagar och försöksfält)
• Alla lokaler ska möjliggöra digitala arbetssätt – även behov av
spetslokaler i form av studios m.m.
• Visa upp verksamheten – stadsnära odling/stadsbruk,
kunskapsträdgårdar, 4H-gård, Experimentum, utställningar, m.m.
• Hotell i Ultuna
• Kulturarena
• En pub för alla på campus

Temagrupp 2: Campus, 13 okt.
Övergripande frågeställningar
• Hur möter campus som helhet verksamhetens behov
idag och i framtiden?
• Vilka fysiska miljöer behöver verksamheterna på
campus – inne och ute?
• Vad innebär ett funktionellt och miljövänligt campus i
praktiken?
Temagrupper
• Lokaler och utemiljöer som stödjer verksamheten och
bidrar till att lyfta SLU:s särart
• Studentliv och bostäder
• Näringsliv och samverkan på campus
• Ekosystemtjänster och hållbarhet i den byggda miljön

Sammanfattning Temagrupp 2: Campus, 13 okt.
Uttryckta behov och spaningar (urval)
• Ekobyn granne med ekocampus – ställer krav på alla aktörer
på campus. Bomässa?
• Större klasser – lokaler saknas som rymmer alla
• Gränsöverskridande mötesplatser runt djur (hunddagis m.m.)
• Utveckla årummet – locka hit besökare och programmera med
sådant som visar upp verksamhet
• Visa upp campus – vandringar/slingor över campus med
innehåll som uppdateras. Både fysiskt och digitalt innehåll
• Ätbart campus
• Living Lab – mäta både stad och land. Producerar och delar
data.
• Parkering – delade meningar
• Rekreationsmiljöer som en USP – idrott, hälsa, kultur
• Trygghet – zoner för kvällsarbete
• Utveckla och aktivera ”Corson” (Almas allé)

Temagrupp 3: Ett attraktivt och hållbart Ultuna, 14 okt.
Övergripande frågeställningar
• Hur möter akademin det omgivande samhället?
• Vad bidrar till ett livskraftigt Ultuna?
Temagrupper
• Samverkan mellan akademin och det omgivande samhället
• Konnektivitet – kommunikationer, platser, flöden,
grönstruktur på campus och i Ultuna
• Service och synergier i ett växande Ultuna

Sammanfattning Temagrupp 3: Ett attraktivt och
hållbart Ultuna, 14 okt.
Uttryckta behov och spaningar (urval)
• Bevara det unika landskapet som finns i området
• Synligare näringsliv på campus
• Säkerställ SLU:s behov och identitet som lantbruksuniversitet
även när staden växer – förklara vilken sorts granne man är
och lyft fram det som något positivt.
• Se möjligheter i gränssnittet mellan en förtätad, transportsmart
stad och ett campus för världsledande verksamhet inom
hållbar utveckling
• Verka för högsta ambitionsnivå i stadsbyggandet
• Den byggda miljön som testbädd
• Ökat underlag för service
• Nya lösningar för kommunikationer – bilpooler, micromobilitet
och båtbussar.
• Nod i korsningen Ulls väg-Ultunaallén
• Handelsträdgård
• Trygghet och skalskydd
• Resilient och regenerativ stadsbyggnad

Temamöten: Fortsatt arbete
Viktiga insikter och erfarenheter
• Stor oro för att nya grannar kommer att påverka/störa/begränsa/ställa krav på
verksamheten på campus – utmaning att hantera gränser och övergångszoner samt att
leda flöden genom området med hjälp av den fysiska miljöns utformning.
• Möjlighet att samverka med den omgivande staden och hitta nya sätt att bedriva forskning
och undervisning, men även ta fram nya innovationer och testa dessa i praktiken. Ultuna
kan bli en föregångare inom hållbart stadsbyggande – Bomässa 2035?
• Oro för hur dragning av spårväg kommer att påverka verksamheter och flöden på campus
• Möjlighet att utveckla Ultuna till en destination
• Årike Fyris – unika värden och stor variation inom området
• Stort intresse för småskalig odling, men samtidigt finns insikt om att det är svårt att få
kontinuitet. Möjlighet att kommersiell aktör, exempelvis en handelsträdgård, kan ges plats
inom området.
• Djurhållning viktig fråga – från hästhagar till hunddagis.
• Ökat intag av studenter – Veterinär, Djursjukskötare, Ingenjörsutbildning m.fl.
• Digitalisering – Ändrade sätta att arbeta och studera, men flera utbildningar behöver vara
på campus. Möjligheter med digital tvilling för att kartlägga campus och omgivningarna.

