BILAGA 5

MÅL, STRATEGIER, EFFEKTMÅL OCH INDIKATORER

MÅL, STRATEGIER, EFFEKTMÅL OCH INDIKATORER KUNSKAPSKVARTERET I ENKÖPING
Nr Mål

1

Kunskapskvarteret
ska vara
medborgarnas
hållbara hus

Agenda
2030
mål
3, 4, 6,
7, 11,
12, 13,
15, 16

Strategier/Riktlinjer

Effektmål

Indikator

•



Minska klimatpåverkan





Minska mängden köpt energi





Låg vattenförbrukning jämfört
med liknande projekt



Redovisning
Vattenförbrukning

Låga drifts – och
underhållskostnader (material
m.m.)



Redovisning drift‐ och
underhåll

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
2

3

I Kunskapskvarteret
ska man ska känna
sig ”Hemma i huset”

4, 5, 8,
11

Kunskapskvarteret
ska vara Enköpings
stolthet

4, 5, 8,
9, 11,
15, 16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utformas så att dess klimatpåverkan blir lägsta möjliga med ett tekniskt och ekonomiskt
perspektiv
Uppfylla Miljöbyggnad nivå silver
Enbart använda förnyelsebar energi
Främja solelsproduktion på tak och fasad
Utformas och utrustas för att minimera energianvändningen (verksamhet och storkök)
Använda smarta lösningar för vattenhantering som bidrar till låg vattenförbrukning
I huvudsak bestå av robusta material som reducerar underhåll och driftskostnad
Ha hög nyttjandegrad på dygn och årsnivå och användas av flera aktörer
Innehålla flexibla rum för undervisning, inomhus och utomhus
Innehålla lösningar som främjar hållbart beteende (cykelparkeringar, miljöstationer
med fokus på en cirkulär ekonomi)
Utreda vad som kan återanvändas och återbruka befintligt material i så stor
utsträckning som möjligt
Präglas av gröna zoner som också ska gynna biologiskt mångfald
Utveckla flexibla lösningar för en osäker framtid
Präglas av småskalighet
Tydlig vuxennärvaro
En genomtänkt placering och variation av rum för olika behov (ex. toaletter)
Tillämpa delaktighet på riktigt genom processen
Genom arkitektoniska lösningar uppmuntra till rörelse och aktivitet
Utveckla en samlad studiemiljö med tydliga hemvist och trygga, inkluderande miljöer
Utveckla välfungerande och tydliga mötesplatser, gärna gröna, utom och inomhus för
möten mellan olika grupper/åldrar
Vara tillgängligt för alla (Aula, café, Makerspace, Bibliotek)
Genom konstprojekt ge upplevelser, uppmuntra till reflektion och bygga identitet
Fungera som NAV för föreningslivet exempelvis Lägerstaden samt näringsliv, och
facilitera många olika aktiviteter
Kännetecknas av vacker miljö inom och utomhus
Upplevas som en ”Grön oas” i Parkstaden
Bidra till ökad aktivitet i Enköpings södra delar



Redovisning CO2 enl.
Miljöbyggnad/BBR
Redovisning
energiförbrukning



Hög beläggningsgrad i
lokalerna



Översikt
beläggningsgrad
genom digitalt
bokningssystem



Öka psykosocialt välmående





Öka trivsel bland
elever/studenter och personal

Undersökningar i regi
av verksamheten och
kommunen (Liv och
hälsa ung åk. 7, 9 åk2
gymnasiet)



Öka studieresultat för
elever/studenter
(måluppfyllelse
kursbetyg/gymnasieexamen)



Undersökningar i regi
av verksamheten



Undersökningar i regi
av verksamheten



Minska sjukskrivningar pga.
arbetsmiljö/stress

[Skriv här]

4

Kunskapskvarteret
ska ha lärandet i
fokus

4, 5, 8

•
•

Fungera som arena för integration (Vuxenutbildningscentrum/Föreningsliv)
Bidra till att utveckla en sammanhållen stad (levande bottenvåningar, skala,
kvartersstruktur)

•
•
•
•

Innehålla flexibla rum för undervisning, inomhus och utomhus
Främja bra arbetsmiljö (ljus, luft m.m.)
Lokaler som möjliggör studier på kvällstid
Etablera en Makerspacearena som stimulerar kreativitet hos elever/studenter och
invånarna
Utveckla lokaler som möter elever/studenter med olika behov – skräddarsy studietakt
efter deras förmåga genom en varierad lärandemiljö
Utveckla digitala lösningar som är i framkant och enkla att använda
Etablera bra förutsättningar för distans/fjärrundervisning

•
•
•

5

Kunskapskvarteret
ska vara realiserbart

4

•
•
•

Tillämpa aktiv kostnadsstyrning under hela projektets gång för att säkra kontroll av
kostnader som påverkar hyran på sikt
Etablera en projektorganisation under projekttiden med tydligt ansvar gällande
ekonomiska beslut
Tidigt i processen undersöka olika stöd och bidrag som kan komplettera finansieringen



Öka antal sökande till
utbildningarna



En låg personalomsättning



Beslutad projektbudget hålls



Statistik från
verksamheten



Statistik från
verksamheten



Resultat
projekträkenskap

