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LTU Skellefteå 

Årlig sammanställning av  
Utbildning, forskning och samverkan  

januari 2013 
 
Det är nu ett år sedan ni fick förra sammanställningen av vad som händer och sker vid 
LTU Skellefteå. Eftersom ni då uppskattade informationen har vi upprepat den i år 
igen. 
 
Som ni kommer att se fortsätter LTU Skellefteås expansion både inom grundutbildning 
och inom forskning. Det betyder också att antalet samverkan med företag och 
organisationer kommer att öka från dagens 120 till omkring 150.   
För mer information rekommenderas: www.ltu.se/ltu/Kontakta-oss/LTU-i-Skelleftea 
 
Informationsbladets innehåll:  
1 Prognos hösten 2013 jämfört 2012 
2 Grundutbildning 
3 Studentföretag och innovationsstöd 
4 Forskning 
5 Samverkan  
 
Har ni frågor eller kommentarer kan ni vända er till: 
 
Gunnar Landsell 
Rektors rådgivare, LTU Skellefteå 
e-post: Gunnar.Landsell@ltu.se  
tfn 0910 58 53 89 
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1 Prognos hösten 2013 jämfört 2012 
 
Webbsida: www.ltu.se/ltu/Kontakta-oss/LTU-i-Skelleftea 
 
Hösten 2013 Diff. Hösten 2012  

5 av 6 institutioner bedriver utbildning  0 5 av 6 institutioner bedriver 
utbildning 

470 studenter på campus Skellefteå +100 370 studenter på campus 
1 200 studenter fristående kurser 0 1 200 studenter på fristående 

kurser 
14 utbildningsprogram +2 12 utbildningsprogram 
29 klasser/studiegrupper, * se kommen-
tar 

+11 18 klasser/studiegrupper 

   
3 av 6 institutioner bedriver forskning -1 4 av 6 institutioner bedriver forsk-

ning 
6 forskningsämnen och cirka 20 dokto-
rander 

-1 7 forskningsämnen och cirka 20 
doktorander 

 
* Den kraftiga ökningen av studenter och grupper som gör att vi nu måste anpassa våra 
lokaler och säkerställa distanskurserna. Till hösten 2014 kommer antalet studenter, 
klasser och studiegrupper att öka ytterligare. 

 
2 Grundutbildning 
54 % kommer från annan 
kommun 

Årets studiestart visade att en majoritet (54 %) av de nya studen-
terna kommer från annan kommun än Skellefteå. Förra året var det 
42%.  

Tre nya program 2013 

SBN Underhållsteknik, 
hing 3 år 

Högskoleingenjör Underhållsteknik har utvecklats för att tillgodose 
industrins behov av kvalificerad kompetens i drift- och underhålls-
teknik inom olika branscher såsom processindustrin, tillverknings-
industrin, energiindustrin, bilindustrin och flygindustrin. 

http://www.ltu.se/edu/program/TIUTG 

SRT Mobil applikations-
utveckling, hex 2 år 

 

Mobil applikationsutveckling är ett hett område och efterfrågan på 
utbildade app-utvecklare är stor. I utbildningen lär du dig utveckla 
program för de vanligaste plattformarna och du lär dig att anpassa 
användargränssnitt för smartphones/tablets. 

http://www.ltu.se/edu/program/THMAG 

TVM Basåret, 1 år Basåret har övertagits från UmU. Basåret är en utbildning för den 
som vill läsa vidare till högskoleingenjör men saknar behörighet i 
matematik, fysik och kemi. 

http://www.ltu.se/edu/program/TTBIB 
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Ny I-meet studio i hörsal A Med nya program kommer också antalet sändningar från Skellefteå 
att öka. Hörsal A kommer därför inför hösten att byggas om till en 
I-meet studio. 

Balders nya T4 i samverkan 
med LTU 

Balderskolan har lyckats bli ett av de få gymnasier i Sverige som får 
prova det ny fjärde året. Det är detta som ibland kallas nya gym-
nasieingenjörer. Inriktning i Skellefteå är mjukvaruutveckling och 
utbildningen är förlagd till Campus Skellefteå. Läraren sitter i vårt 
A-hus. Det är vad vi vet det enda eftergymnasiala T4 där eleverna 
läser kurser på universitetsnivå.  

TV serien Skrotarna går nu 
på TV 

TV-serien ”Skrotarna” har visats i Barnkanalen under januari. 
Inspelning gjordes i Skellefteå under sommaren 2012 och flera stu-
denter medverkade i inspelningen. 

Gradshow 25/3 2013 Årets Gradshow genomförs 25/3. Studenterna vid Datorgrafik-
utbildningen och Datorspelsutveckling presenterar sina inriktnings-
projekt. Till denna redovisning brukar några av de 
största filmeffektföretagen komma för att träffa avgångsstudenterna 
och presentera sina företag och produktioner. 

Studenttorget invigt Studenttorget i B-husets entré invigdes 3 december och de nya 
möblerna kom i mitten av januari. En studentdator finns nu utan-
för. Den stora kopiatorn har flyttats ner intill hissen. 

20-21/2 600 ungdomar till 
Träslaget 

Till årets Träslag kommer 600 ungdomar från högstadiets årskurs 8. 
A-huset blir under denna tid en stor mängd rum där ungdomarna 
kan tjäna poäng om de löser de uppgifter som finns i rummen. 

Idéhuset planeras för som-
maren -13 

Förra sommaren fylldes B-huset av studenter och ungdomar som  
utvecklade affärsidéer. Till sommaren planeras en utökning. 

Avslutningsceremonin 4/6 Den 4 juni 2013 kommer avslutningsceremoni med tal av Rektors 
Rådgivare, Studentföreningens ordförande och uppskattad sång 
kommer framföras av LTU-kören: Kören i Forumsalen.  

 
3 Studentföretag och innovationsstöd  
Campus Skellefteå Innova-
tion invigt   

CSI står för Campus Skellefteå Innovation och är en fysisk mötes-
plats där studenter kan ta sina innovations- och företagsidéer vidare 
med hjälp av Centek, ABI, Uminova Innovation och andra lokala 
stödorganisationer. Huvudsaklig initiativtagare till CSI är 
innovationsprojektet DARE som syftar till att stärka universitetens 
roll som tillväxtfaktorer i Norr- och Västerbotten.  

Ola Dagbro kommersia-
liseringsambassadör 

Varje institution har en egen kommersialiseringsambassadör. Ola 
Dagbro är utsedd till TVMs KAM. Syftet med 
kommersialiseringsambassadörer är att fånga upp affärsidéer på ett 
tidigt stadium och att stödja utveckling av affärsidéer.  

Ett studentföretag per år Under åren har det ur grundutbildningen vuxit fram ett nytt 
företag per år:  

Nuiteq AB startade 2008 efter examensarbete om pekskärmar. 
Återfinns nu i egna lokaler i J-huset på Campus. 
http://nuiteq.com/ 

Arrowhead Game Studios AB startade 2009 efter examensarbete 
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om datorspel. Återfinns nu i Stockholm. 
http://arrowheadgamestudios.com/ 

Frostware AB startade 2010 efter examensarbete om datorspel. Har 
nu kontor i Skellefteå. http://frostware.se/ 

Wood of Sweden AB startades 2011 av UMU studenter på 
företagarprogrammet. Har satsat på att kommersialisera LTUs 
forskning inom värmebehandlat trä. Har kontor på Campus 
Skellefteå. http://woodofsweden.com/ 

4 Forskning  
 TVM: Avdelning Träteknologi 

Ny ämnesförträdare träfysik Rekrytering ny ämnesföreträdare pågår. Anställningsnämnden har 
föreslagit en Ämnesföreträdare.  

Ny ämnesförträdare trätek-
nik  

Ämnesföreträdare i träteknik har varit utannonserad och vi har fått 
in fem ansökningar. Sakkunniga är föreslagna. 

1 Disputationer Anders Bystedt: On cooperation and efficiency in the construction-
related wood industry 

4 Licuppsatser Ann Axelsson: How planing affects warp 

Magnus Fredriksson: Computer simulation in the forestry-wood 
chain 

Samuel Forsman: Supplying engineer-to-order joinery products to 
the construction Industry 

Tommy Vikberg: Moisture content measurement in the wood 
industry 

 TVM: TräCentrum Norr (TCN) 

TräCentrum Norr utvecklas 
internationellt 

High Tech produkter i trä ligger till grund för att TräCentrum 
Norr (TCN) vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå ska kunna 
utöka sitt internationella samarbete. VINNOVA har nyligen bevil-
jat 600 000 kronor till TCN för att stimulera uppbyggnaden av 
centrets internationella forsknings- och innovationsnätverk. 

 TVM: Elkraftteknik 

Forskarutbildningsämnet  
inrättat 

Elkraftsteknik är inrättat som nytt forskarutbildningsämne och till 
dags dato finns det tre doktorander inskrivna på det nya forskar-
utbildningsämnet.  

2 Licuppsatser Etherden, N.: Increasing the hosting capacity of distributed energy 
resources using storage and communication 

Kai Yang: Wind-turbine harmonic emissions and propagation 
through a wind farm 

Anställning doktorand pågår Efter utvärdering av de 34 ansökningarna har en person erbjudits 
doktorandtjänsten. 

	 	



ISAG-LTU Skellefteå        Extern  version	

 SRT: Avd Datavetenskap 

1 Disputation Stefan Wallin: Rethinking network management solutions: models, 
data-mining and self-learning 

1 Licuppsatser Dan Johansson: A Context-Aware Application Mobility Approach 

Ny doktorand Samuel Idowu har börjat som doktorand- 

 SRT: Centrum för distansöverbryggande teknik 

Lansering av Living Lab 
Metodik Handbok 

På det öppna seminariet "Nyskapande med användare" i Oslo lan-
serades Living Labs Methodology Handbook. 

NEC Corporation i projekt Japanska NEC Corporation har påbörjat försök med ett så kallat 
Home Energy Management System (HEMS). Detta sker i samar-
bete med Luleå tekniska universitet, Centrum för distansöverbryg-
gande teknik (CDT) och Skellefteå Kraft. 

 KKL: Avd Kommunikation och Lärande 

25 års jubileum för Nor-
diska Scenografiskolan 

För 25 år sedan startade Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå. 
Detta firades den 26 oktober med en seminariedag och jubileums-
lunch. 

Alumner i Guldbaggefilmer  
2013 

Flera alumner från Film- och TV scenografi 
/attributmakeriprogrammet vid Luleå tekniska universitet återfinns 
bland årets Guldbaggevinnare. 

Filmen Call Girl plockade hem Guldbaggar i kategorierna Bästa 
foto / Bästa scenografi / Bästa kostym / Bästa ljud. I filmen med-
verkade en tidigare student, alumnen Kristina Sandfors (Rekvisita). 

Filmen Snabba Cash II plockade hem Guldbagge i kategorin Bästa 
mask & smink. I filmen medverkade alumnerna Roger Rosenberg 
(scenografi), Gusten Blick (specialeffekter), Frida Rapp (scenografi-
assistent) och Eva Torsvall (rekvisita). 

Filmen Isdraken plockade hem en Guldbagge i kategorin Bästa 
visuella effekt. I filmen medverkade Emma Skoog (scenografi). 

Alumner i Oscars nomi-
nerade filmer 

Alumner från Datorgrafik finns med i tre av årets Oscarsnomi-
nerade filmer: 
Filmen ”KON-TIKI” är nominerad i kategorin ”Foreign Language 
Film”. Följande fd studenter har medverkat: 
VFX Supervisor Mattias Lindahl; Lead FX TD Björn Henriksson; 
Lead Compositor Daniel Norlund; Match moving Björn Svan-
ström; ILP crew: Måns Björklund och Alexander Damm 
 

Filmen ”LIFE OF PI” är nominerad i kategorin” Visual Effects”. 
Rebecca Melander är en fd student som bidragit till nomineringen.  
 

Filmen ”The Avengers” är nominerad i kategorin” Visual Effects”. 
Mathias Larserud är en fd student som bidragit till nomineringen.  

 ETS: Avdelningen för innovation och design 

1 Disputation Lena Forsberg: Manegen är krattad: Om flickors och kvinnors 
företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. 

Lena jobbar från nyår heltid åt Centek och sitter då i Stock. 
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5 Samverkan  
Vi samverkar och samnyttjar: A-huset, B-huset, städning, IT, bil, konferensrum, fika-
rum, studentservice, studievägledning, information och marknadsföring, Campus loka-
ler, bibliotek, studio, datasalar etc 

Akademisk upplevelsetunnel 
är nu klar 

Under hösten -12 har väggarna kring postfacken tapetserats med 
LTU-tapet. Hyllor har sedan satts upp för att visa de senaste 
avhandlingarna tillsammans med foton på de sex senaste licentitater 
eller doktorer.    

Grundutbildningens upplev-
elsetunnel påbörjad 

Under våren -13 har en liknande ”tunnel” påbörjats för våra 
grundutbildningar. Denna byggs utanför Kerstis rum. 

Campusrådet Campusrådet är de månadsvisa mötena med Campus utveckling, 
UmU och VUX.  

Spikning av avhandlingar 
för andra gången 

 

Att spika avhandlingar utanför Forumsalen är en ny företeelse som 
skedde första gången i maj 2012 i samband med kommunfullmäk-
tige. 

I november spikades avhandling och lic uppsatser för andra gången. 
Som vanligt med de 80 politikerna i Kommunfullmäktige som 
intresserad publik. 

Avhandlingar med foton 
utanför Forumsalen 

Nytt är också att alla nya avhandlingar och lic tillsammans med 
foton sätts upp till allmän beskådan på väggen utanför Forumsalen. 

Ny studentpräst Robert Koss är ny studentpräst på Campus. 

Ombyggnad av A- och B-
huset försenad 

Uppskjuten till efter sommaren 2013. 

Anpassning B-huset  Kraftig expansion till hösten 2013 och hösten 2014 gör att vi måste 
anpassa A- och B-huset till 470 studenter. Detta kommer att kräva 
investeringar i möbler etc. 

B-husets salar uppdaterade 
med projektor, duk och 
dator. 

Ny teknik i form av datorer, projektor och duk i 6 lärosalar + 4 
grupprum sattes in under Nolleperioden 2012. Högtalare med eko-
släckning är också anskaffad. 

A-huset omflyttningar Omflyttningar i A-huset är påbörjad.  SRT sitter numera i översta 
skeppet, VSS, verksamhetsstödet i det andra (förutom Marianne 
Tyboni som finns i studenttorget)  

 


