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FÖRORDINLEDNING 

METOD
Under våren och hösten 2019 har en projektgrupp bestående av 
prorektor, universitetsdirektör, samtliga prefekter, vice kårordföranden, 
huvudskyddsombuden, chef för IT, representant från HPC, projektchef och 
huvudprojektledare arbetat med att samla in idéer och visioner kring hur det 
nya kvarteret skall utformas baserat på styrdokument och tankar om framtida 
arbetssätt. Till sin hjälp har projektgruppen haft flera arbetsgrupper och de 
har gemensamt genomfört flera studiebesök och workshopar samt inventerat 
befintliga lokaler för att skapa sig en bild av nuläget.

Under arbetet med framtagandet av konceptkatalogen har hela projektgruppen 
tillsammans med Akademiska Hus parallellt arbetat med framtagandet av ett 
gemensamt målbildsdokument för Deltakvarteret. Gruppen har genomfört ett 
antal studieresor och workshops. 

Under våren/sommaren 2020 fortsätter arbetet i den nya organisationen, se 
organisationsschema på sidan 4, för att skapa ett lokalprogram för de olika 
miljöerna i det nya kvarteret.  

Vid framtagandet av detta dokument har vi till vår hjälp haft Nathalie Klasson vid 
a och d arkitektkontor.

BILDER
Upphovsman anges under varje bild. Där källa saknas är bilden tagen av 
konceptkatalogens projektgrupp eller hämtade från internetsidor innehållande 
bilder som är fria att använda. Illustrationer är skapade av a och d arkitektkontor.

INLEDNING
Majoriteten av byggnaderna på universitetsområdet i Luleå byggdes under 
1970-talet med undantag för några byggnader som uppfördes under 80- och 
90-talet. Universitetet har en verksamhet i ständig förändring och det uppkommer 
löpande behov av att anpassa lokalerna. Dessa blir ofta kostsamma för 
verksamheten då de äldre lokalerna inte är byggda för dagens krav. Det är särskilt 
kostsamt att bygga om de laborativa miljöerna för att få flexibla lokaler med ökad 
säkerhet och samverkan. Det saknas idag större mötesytor med en stödjande 
infrastruktur för möten mellan grundutbildning, forskning och externa parter, 
vilket försvårar möjligheten till samverkan. Genom att skapa en stor flexibel aula 
med stödjande infrastruktur kan detta behov mötas samt att den kan användas vid 
andra tillfällen så som exempelvis studiestarten, akademisk högtid mm. Universitet 
har med dess unika nordliga läge behov av lokaler, som med hjälp av digitalisering, 
skapar förutsättningar för att kunna möta omvärlden trots avstånd. Att nyttja den 
befintliga aulan skulle kräva en större ombyggnation för att uppfylla både behov 
och funktion på ett ekonomisk försvarbart sätt. 

Då flera av universitetets miljöer inte uppfyller kraven på inomhusmiljön väljer 
universitetet att skapa nya moderna miljöer som möter framtidens behov samt är 
mer flexibla för förändring. Universitetets miljöer ska andas utveckling och framtid 
där medarbetare och studenter trivs och kan känna stolthet över universitetet. 

SYFTE
Tillsammans med universitetets vision 2030, pedagogiska idé, Campusplan 2025 
och det gemensamma målbildsdokument som tagits fram tillsammans med 
Akademiska hus, ska konceptkatalogen utgöra underlag för framtagande av 
lokalprogram och skisser etc. för det nya kvarteret. Konceptkatalogen ska ses som 
ett vägledande dokument under fortsatt arbete. 
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ORGANISATION FÖR FRAMTIDA ARBETE

UPPDRAGS-
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UNIVERSITETS-
STYRELSEN

STYR-
GRUPP

SÄKERHETFORSKAR-
MILJÖER

IT-
MILJÖER

KONTORS-
MILJÖER LOGISTIK

Rektor, Birgitta Bergvall-Kåreborn

Ordförande: Pär Weihed, Prorektor
Föredragande: Veronika Sundström, Universitetsdirektör

Ordförande: Pernilla Hellberg, 
Huvudprojektledare

PROJEKT-
GRUPP

INLEDNING 

SAMVERKANS-
FORUM  

&
PRIORITERINGS-

GRUPP

PROJEKTEKONOM
ARKITEKTURRÅD

HR
 (FÖRÄNDRINGSARBETE)

FUNDRAISING
KOMMUNIKATÖR

Ordförande: Veronika Sundström, Universitetsdirektör
Föredragande: Pernilla Hellberg, Huvudprojektledare 

HUVUDSKYDDSOMBUD 
STUDENTKÅRERNA

STUDIE-
MILJÖER

OFFENTLIGA
MILJÖER
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VISION 

VISION 2030
”Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande 
forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar 

vi global samhällsnytta.”

2030
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Med stabila och långsiktiga 
samarbeten säkerställer 
vi kvalitet, relevans och 

synlighet.

Genom strategiska nätverk 
och allianser positionerar 

vi oss och påverkar 
samhällsutvecklingen.

Med en högkvalitativ 
infrastruktur befäster 
vi vår profil och stärker 

samverkan.

Med en välkomnande kultur 
som genomsyras av mod, 
närhet och tillit skapar vi 

utveckling och innovation.

Genom digitalisering och ny 
teknik främjar vi nyskapande 

kunskapsmiljöer samt 
effektiva och tillgängliga 

servicefunktioner.

Genom internationalisering 
stärker och breddar vi vår 
verksamhet och bidrar till 

global samhällsnytta.

VISION HUVUDSTRATEGIER
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STRATEGIER
I det framtida kunskapssamhället är staden och universitetet mer av en samman-
hängande helhet. Universitetets sociala miljö och anknytningen till näringsliv och 
samhälle lyfts fram som avgörande för att stimulera kreativ utbildning och forskning 
och för att säkra universitetets långsiktiga attraktionskraft och framgång. 
(s. 6) 

Universitetet ska vara öppet, tillgängligt och inbjudande. Detta ska upplevas i den 
fysiska miljön och i presentationen av universitetet i staden. Universitetet ska finnas 
i staden och staden ska finnas i universitetsområdet. Universitetsområdet ska vara 
levande även på kvällar och helger, såväl för studenter med krav på tjugofyra timmars 
tillgänglighet som för luleåbor och långväga gäster. (s. 8)

Grönskan har också stor betydelse för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart campus, 
då de olika parkanläggningarna utgör en viktig resurs för ekologisk, social och kulturell 
hållbarhet. (s. 8)

Den övergripande strategin för att förverkliga verksamhetsvisionen kan sägas 
vara samverkan över gränser. Förutsättningarna för det är redan goda. En stark 
forskningsbas ger förutsättningar för världsledande forskning inom ett antal 
styrkeområden. Samverkan med näringsliv och allmänhet är väl utvecklad och gynnar 
alla parter. Målet är ett universitet med en öppen och tillåtande kultur utan fysiska eller 
mentala barriärer, med god tillgänglighet och attraktiva mötesplatser. (s.15) 

Campus Luleå ska vara en attraktiv, sammanhängande grön campusmiljö.
Campus ska vara långsiktigt hållbart: ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. 
Hållbarhetstänkande ska genomsyra all planering. (s. 26)

Husen utformas så att de upplevs som öppna, gärna med siktlinjer uppåt och igenom i 
byggnaderna så att det är lätt att orientera sig i dem. (s. 27) 

VISION
Att skapa ett campus med rum för innovativa och gränsöverskridande möten inom 
akademin och med det omgivande samhället. Ett attraktivt campus med arkitektur 
formad av vinterklimatet, där studenterna ofta och gärna vistas och där den fysiska
miljön stödjer livet på campus. (s. 4)

MÅLBILD FÖR FYSISK PLANERING (s.15)
Forskningen skall fokusera på kunskapsförnyelse och innovation i nära samarbete med 
näringsliv och samhälle, där en högteknologisk infrastruktur är en förutsättning för 
framgång.

Teknisk, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning skall samverka i gräns-
överskridande, mångvetenskapliga projekt.

Utbildningen skall inspirera till självständigt, aktivt lärande där studenterna tar ansvar 
för sin egen utbildning och bygger nätverk, såväl inom akademin som med näringsliv 
och samhälle.

Universitetet skall ha inspirerande studie- och arbetsmiljöer med närhet, gemenskap 
och naturliga mötesplatser.

Miljön skall vara öppen, tillåtande, tillvarata olikheter, skapa trivsel och ge arbetslust. 

VISION CAMPUSPLAN 2025
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VISION GRUNDLÄGGANDE FAKTORER

IoTWiFi 6 5G

Kommunikation

Digital tvilling

Reglera 
förnyelsebara 

källor

Information 
& styrning via 

smartphone och 
infoskärmar

Adaptiv 
ventilation

Schemalägg 
städning baserat 

på aktuella behov
Intelligenta 

bokningssystem

Filtrera bort 
ventilationsljud

Fler förslag??Biometrisk 
inpassering

Adaptiv 
ljussättning

Spar energiStyr låssystem 
vid akut fara

Alltid god 
inomhusmiljö

Stäng 
ventilation 

vid brandlarm

Webbkamera 
verifierar 

brandlarm

Informationssystem

AI

Energi & 
Vatten

Regler-
system

Fysisk 
säkerhet

VR/AR

Cyber
 security

Omforma 
lokaler efter 

verkliga behov

Beslutsstöd

SÄKERHET 
Luleå tekniska universitet är ett öppet universitet som i första hand är en studie- 
och arbetsplats för studenter och medarbetare. Detta medför att universitetets 
lokaler inte är att anse som allmän plats i den meningen att allmänheten har fritt 
tillträde till dem enligt ordningslagen (1993:1617) 1 kap. 2§. Universitet ska bedriva 
ett aktivt och systematiskt säkerhetsarbete och riskhantering i syfte: 

• att säkerställa en säker och trygg miljö för medarbetare, studenter och besökare
• att trygga universitetets materiella och immateriella värden
• att vara en säker samarbetspartner där avtalsträffande och sekretess hanteras väl 
• att etablera säkra rutiner för en ur säkerhetssynpunkt välfungerande verksamhet. 

Det åligger främst medarbetare och studenter men även besökare och 
samarbetspartners att iaktta och följa de riktlinjer, anvisningar och instruktioner 
som gäller för säkerhetsarbetet vid universitetet. För att uppnå detta måste det 
säkerställas:

• säkra och naturliga flöden och samband mellan olika typer av miljöer/lokaler  
• möjlighet att separera person- och godstransporter mellan våningar 
• att universitetet ska kunna stängas ned utan att obehöriga ska kunna komma in
• att offentliga miljöer är avskilda från universitetets lokaler via skalskydd
• att det finns en sluss mellan universitetets laborativa miljöer och offentliga miljöer 
med hjälp av skalskydd

Sensorer & styrdon

Temp

Koldioxid

Fläkt Ljud

Rörelse

Ljus

Rökgas

IT-MILJÖER & DIGITALISERING

Exempel på mervärden som är möjliga att uppnå i byggnaden
Applikationer och avancerade IT system använder sig av informationen från IoT sensorer, presenterar information och styr reglersystem

Datakommunikation mellan IoT och olika typer av applikationer och högre nivåers IT system.
IoT (Sakernas internet). Sensorer och ställdon skapar förutsättningar för ”intelligenta” byggnader
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 MÄNNISKA OCH RUM FÖR LÄRANDE

Texten i detta stycke riktar sig främst till utformning av miljöer 
för lärande men kan i mångt och mycket appliceras generellt för 
kvarterets nya miljöer och arbetsplatser. Förslaget på utformning 
av studentmiljöer i denna konceptkatalog bygger på såväl 
vetenskapliga och generella perspektiv på rum för lärande, såsom 
forskningsområden inom pedagogik, neurodesign, arkitektur mm., 
som på nationell och internationell beprövad erfarenhet. Förslaget 
bygger även på lokala och specifika perspektiv samt är förankrade via 
workshops och samtal med användare och lokala styrdokument etc. 
Den sammantagna bilden av morgondagens rum för lärande visar på 
behov av miljöer för fokusering och delaktighet.

I forskningsrapporten Alerby & Bergmark (2016) definieras fem 
aspekter på rumsutformning som är i samklang med såväl de 
generella och specifika perspektiven. Dessa fem aspekter tolkas 
med ovanstående som bakgrund enligt följande och utgör stöd för 
utformning av kvarterets miljöer.

RUM FÖR EFTERTANKE OCH ARBETSRO 
Studenter och lärare vid universitetet efterlyser en studiemiljö som 
ger utrymme för eftertanke, stillhet och arbetsro. I sådana miljöer 
är det rofyllt att sitta, det är lugnt, tyst, avslappnande, harmoniskt 
och det ska ge förutsättningar för en vilsam och behaglig arbetsro. 
Materialen får gärna vara varma och utsikten vacker. Det behöver inte 
vara destinerade rum utan rum-i-rummet kan vara en god lösning. Här 
ska det vara möjligt att bedriva studier i en allmän miljö och den får 
gärna likna en hemmiljö och i sin utformning skapa hemkänsla och 
trygghet. 

Studenter ska kunna sitta ostört men det ska finnas utrymme för 
diskussioner med studiekamrater. Några exempel på konkreta 
rum som fyller dessa funktioner är all-ytor/träffpunktsmiljöer, café, 
bibliotek, grupprum, studentarbetsplatser och utemiljöer såsom 
soltrappa, grönområden och innergårdar som är tillgängliga för 
studenter. 

RUM FÖR ERGONOMI OCH ESTETIK
Studenter och lärare vid universitetet uttrycker en önskan om att 
studiemiljön ska vara estetiskt tilltalande och ergonomiskt utformad. 
Inredningen ska även spegla och vara inspirerad av lokal omgivning. 
Rum behöver ha praktiska och tekniska hjälpmedel som för 
målgruppen är enkla att hantera. Exempel på ergonomiska aspekter 
som lyfts fram av både studenter och lärare är att rum behöver vara 
korrekt ljussatta,  tempererade, dimensionerade gällande rymd och 
ljud, korrekt dimensionerade gällande luft och möblerade på ett 
ändamålsenligt sätt. Stolar får gärna vara rullbara och bord lätta att 
flytta och möblera i olika konstellationer. 

Exempel på estetiska aspekter är önskemål om att rum är estetiskt 
tilltalande, rena och snygga, har en färgsättning som utgår ifrån 
aktiviteten, har gröna växter och konst. Rums utformning påverkar 
nämligen hälsa, arbetsprestation, lärande och välmående. Med en 
förväntan av ökad studentnärvaro på campus är det centralt att miljön 
möjliggör detta genom exempelvis en estetiskt och ergonomiskt 
utformad miljö, vilket i sin tur möjliggör uthålligt arbete. Då studenter 
förväntas öka sin närvaro på campus är det av vikt att de möts av en 
tillgång till professionella arbetsplatser, med exempelvis ergonomiskt
utformade möbler som de kan använda, vilket möjliggör ett uthålligt 
arbete.

RUM FÖR DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 
Studenter och lärare vid universitetet uttrycker behov av rum som 
bjuder in till delaktighet och inflytande. De ger uttryck för behov 
av rum som erbjuder variation och flexibilitet och där rummet 
stödjer undervisning där både studenter och lärare är aktiva, 
vilket underlättas genom en justerbar möblering. Några konkreta 
exempel på utformning är gruppmöbleringar som bjuder in till 
samtal och interaktion, men också hästskoformering och halvcirklar. 
Några exempel på konkreta rum är multistudios alt. klassrum med 
möblering som stöttar interaktion, större rum såsom auditorier med 
möblering som stöttar interaktion, grupprum och sändnings- och 
produktionsrum. 

RUM FÖR UTFORSKANDE OCH PROFESSIONSNÄRA ARBETE 
Vid universitetet behöver studiemiljön även inrymma rum för 
utforskande och professionsnära arbete som inte sällan innefattar 
praktiska arbetssätt. Rummen är ofta ämnes- eller områdesspecifika 
men kan även vara allmänna där ämnesspecifikt arbete kan ta sig 
i uttryck. Rummet ska signalera och visa upp vilken verksamhet 
som pågår och kopplingen till den kommande professionen 
och yrkesidentiteten är viktig. Rummet skall alltså bidra till 
identitetsskapande vad gäller verksamhetens identitet och den 
kommande professionen. 

(Student)arbeten och konst ska kunna visas upp och ge signaler 
om vilken verksamhet som bedrivs. Här ska studenter uppleva en 
akademisk hemvist (genom fysisk och/eller digital identifikation) samt 
kunna utöva praktisk tillämpning av sina kunskaper. Några exempel 
på konkreta rum är metodsalar, men också hemklassrum, projektrum, 
makerspace, VR-/AR-rum, tekniskt experimentell upplevelsestudio, 
sändnings- och produktionsrum samt projektions- och visningsyta i 
öppna utrymmen.

RUM FÖR SOCIAL SAMVARO OCH SAMVERKAN 
Det har också framkommit att både studenter och lärare vid 
universitetet behöver en studiemiljö som innehåller miljöer för 
social samvaro, samverkan och lärande. Det här är lugna och 
öppna frizoner där studenter kan koppla av och tänka på annat 
än studier, men utgör också mötesplatser. Miljöerna ska också 
möjliggöra gemensamma studier eller enbart social samvaro 
(gruppmöblering). Det ska vara lätt att kunna föra en dialog i 
rummet. Denna typ av miljö kan med fördel placeras avskilt för 
att uppnå lugn och ro, men med en god överblick över vad som 
händer och gärna i anslutning till entré, kaffe och mat. Miljöerna 
finns utanför själva klassrummen och andra lektionssalar och kan 
med fördel även utgöra rum-i-rummen. Ett exempel på konkreta 
rum som fyller dessa funktioner är all-ytor/träffpunktsmiljöer.

VISION 
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PORSÖ CENTRUM
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STUDENTBOSTÄDER
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LABORATORIEVÄGEN

FORDONSSTRÅK

GÅNG/CYKELSTRÅK

STARKT SAMBAND

DEL AV NYA 
DELTAKVARTERET

PROVGÅRD 

HAPARANDAVÄGEN

INVÄNDIG KOPPLING FÖR 
TRANSPORTER OCH LOGISTIK

UNIVERSITETSOMRÅDETS NOD
Universitetsområdets blivande centrala knutpunkt. Utformas som ett 
identitetsstärkande riktmärke ovan mark som ger ljusinsläpp till en 
förbindelsegång under mark där alla byggnaderna kopplas samman. REPRESENTATIVA TVÄRSTRÅKET

Besökare som anländer till universitetet möts av ett välkomnande och 
representativt entréstråk som leder fram till den centrala noden och vidare mot 
Wibergsgården. Målet är att frambringa en känsla av att vara bergtagen när 
man färdas längs stråket och möter universitetet.

UNIVERSITETSVÄGEN

ANGÖRINGSPUNKT
Betydelsefull punkt, som kopplar samman universitetsområdet 
med omgivande samhälle som exempelvis Luleå Science Park. 
En inbjudande sammanlänkning och en intresseväckande vy 
för förbipasserande på Haparandavägen ökar möjligheterna för 
gränsöverskridande möten. 

UTVÄNDIG FORSKARMILJÖ
Här synliggörs pågående tillämpad forskning på en inhägnad 
gård, som en del av ett öppet och interaktivt universitet. 

WIBERGSGÅRDEN
Den visuella siktlinjen från universitetsentrén genom den 
centrala noden fram till representationslokalen Wibergsgården 
bibehålls. Grönstrukturen kring byggnaden bevaras.

REGNBÅGSALLÉN

VIN
TE

RGATA
N

MOT PORSÖ CENTRUM

NYA KVARTERET

FORDONSPARK, MILJÖGÅRD, FÖRRÅD 

GODSMOTTAGNING
In- och utlastning av gods och forskningsmaterial (ex. broar, 
räls, bandvagn) fokuseras till Laboratorievägen. Distribution av 
gods sker i huvudsak till och från det nya kvarteret men även 
E-huset är beroende av den funktionen.

STÖDFUNKTIONER
Yta för stödfunktioner och enklare 
byggnader som inte nödvändigtvis 
måste ligga inom kvarteret. 

VISION 

A B

E
TRANSPORTER OCH LOGISTIK

SAMBAND STUDENTSTÖDJANDE FUNKTIONER
Ett tydligt och naturligt samband mellan det nya 
kvarteret och hus B måste säkerställas då hus B 
inrymmer viktiga studentstödjande funktioner såsom 
servicepoint, studievägledning och bibliotek. 
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HUVUDENTRÉ

NATURLIGA INOMHUSFÖRBINDELSER
Från den öppna och generösa huvudentrén, som utgör kärnan i Deltakvarteret, 
leds besökare via huvudstråk ut på en händelserik resa. Volym, ljus, uppglasat och 
balkonger är element för att skapa öppna och transparenta stråk där användarna 
får se, synas och ta del av andras aktiviteter. Genom öppna och slutna ytor skapas en 
dynamisk miljö där forsknings- och undervisningslokaler kombineras med break out 
spaces och arbetsplatser.

DEN CENTRALA NODEN

NYA KVARTERETS AULA
Huvudentrén samspelar med en öppen multifunktionell aula. Aulan 
representerar universitetet och fungerar både för arrangemang och 
undervisning. För att tillgodose nödvändiga behov kopplat till detta 
ansluter stödfunktioner på ett tilltalande och funktionellt sätt.

DET ÖPPNA KVARTERET
Visuella förbindelser, både horisontellt och vertikalt, mellan 
huvudentré, aula och resterande ytor verkar för ett levande hus 
med naturliga och intressanta flöden och siktlinjer.
 

HUVUDENTRÉ
En voluminös varumärkesbyggande entré som representerar universitetet och 
förmedlar välkomnande till besökare. Entrén påminner om en grönskande intensiv 
urban stadsmiljö och erbjuder ett brett spektrum av funktioner för olika typer av 
aktiviteter.  Entrén är en plats att utgå ifrån och återvända till när användarna vill 
uppehålla sig och vara, se och synas. Det är en plats där användare får känna ett 
sammanhang men som också väcker nyfikenhet på vad som försiggår i kvarteret. 

NY AULA

SAMBAND
Genom en underjordisk förbindelsegång, som har kontakt med Regnbågsallén 
via ljusinsläpp, knyts det nya kvarteret ihop med omgivande hus. Nivåskillnaden 
förstärker volymen i entrén via en stor öppenhet, exempelvis en gradängtrapp  
med flexibel användning. Med flexibel användning menas exempelvis 
möjligheter att se och synas, utställningar, mötespunkter och föredrag.

SEKUNDÄRENTRÉ

FORSKARMILJÖ

FOOD-COURT
STUDIEMILJÖ

UTBLICK & NYFIKENHET
Genom transparens, öppenhet och spännande 
ljussättning mot Regnbågsallén skapas inblick 
i kvarterets verksamheter för förbipasserande. 

SEKUNDÄRENTRÉ
Entrén bidrar till att byggnaden öppnar upp sig åt fler håll 
längs Regnbågsallén och underlättar vid arrangemang 
där besökare anländer via angöringspunkten. 

VISION 
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AKTIVT STRÅK

BEFINTLIG AULA
Universitetets befintliga Aula Aurora sammankopplas med det nya kvarteret 
så att upplevs som en del av det öppna centrala stråket och binds ihop 
med huvudentrén. Viktigt att aulan är lättorienterad och att vägen dit 
är händelserik. Aulan representerar universitetet och fungerar både vid 
arrangemang och undervisning. För att tillgodose nödvändiga behov kopplat 
till dessa ansluter stödfunktioner samt temporära lösningar för mingel, 
reception och garderob på ett tilltalande och funktionellt sätt. 

BEFINTLIG AULA

HUVUDENTRÉ

FOOD COURT

STUDIEMILJÖ

FORSKARMILJÖ
DET ÖPPNA KVARTERET
Visuella förbindelser, både horisontellt och vertikalt, mellan 
huvudentré, aula och resterande ytor verkar för ett levande 
hus med naturliga och intressanta flöden och siktlinjer.
 

HUVUDENTRÉ
En voluminös varumärkesbyggande entré som representerar universitetet och 
förmedlar välkomnande till besökare. Entrén påminner om en grönskande intensiv 
urban stadsmiljö och erbjuder ett brett spektrum av funktioner för olika typer av 
aktiviteter.  Entrén är en plats att utgå ifrån och återvända till när användarna vill 
uppehålla sig och vara, se och synas. Det är en plats där användare får känna ett 
sammanhang men som också väcker nyfikenhet på vad som försiggår i kvarteret. 

DEN CENTRALA NODEN

SAMBAND
Genom en underjordisk förbindelsegång, som har kontakt med Regnbågsallén 
via ljuslanternin, knyts Deltakvarteret ihop med omgivande hus. Nivåskillnaden 
förstärker volymen i entrén via en stor öppenhet, exempelvis en gradängtrapp  
med flexibel användning. Med flexibel användning menas exempelvis 
möjligheter att se och synas, utställningar, mötespunkter och föredrag.

NATURLIGA INOMHUSFÖRBINDELSER
Från den öppna och generösa huvudentrén, som utgör kärnan i Deltakvarteret, leds 
besökare via huvudstråk ut på en händelserik resa. Huvudstråket ska väcka besökarens 
intresse avseende universitetets verksamhet.  Volym, ljus, uppglasat och balkonger 
är element för att skapa öppna och transparenta stråk där användarna får se, synas 
och ta del av andras aktiviteter. Genom öppna och slutna ytor skapas en dynamisk 
miljö där forsknings- och undervisningslokaler kombineras med break out spaces och 
arbetsplatser.

UTBLICK & NYFIKENHET
Genom transparens, öppenhet och spännande 
ljussättning mot Regnbågsallén skapas inblick i 
kvarterets verksamheter för förbipasserande. 

SEKUNDÄRENTRÉ
Entrén bidrar till att byggnaden öppnar upp sig åt fler håll 
längs Regnbågsallén och underlättar vid arrangemang 
där besökare anländer via angöringspunkten. 

SEKUNDÄRENTRÉ

VISION 

STUDIEMILJÖ
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SAMBAND

FORSKARMILJÖ FORSKARMILJÖ

FORSKARMILJÖ FORSKARMILJÖ

PLAN 1NY AULA BEFINTLIG AULA PLAN 1

PLAN 2 PLAN 2

PLAN 3-5 PLAN 3-5

AULA

AULA

AULA

AULA

STUDIEMILJÖ STUDIEMILJÖ

STUDIEMILJÖ

STUDIEMILJÖ

STUDIEMILJÖ

FOOD COURT
FOOD COURT

KONTORSMILJÖ KONTORSMILJÖ

KONTORSMILJÖ
(plan 3 omställningbart 

till forskarmiljöer)

KONTORSMILJÖ
(plan 3 omställningbart 

till forskarmiljöer)

R E G N B Å G S A L L É N

R E G N B Å G S A L L É N

VISION 

FORSKARMILJÖ FORSKARMILJÖ

För att skapa ett varierat och levande kvarter 
finns arbetsplatser och mötesplatser för studenter 
och medarbetare insprängda i andra miljöer och 
utspridda över hela kvarteret. 

STUDIEMILJÖ

STUDIEMILJÖ

KONTORSMILJÖ

STUDIEMILJÖ

STUDIEMILJÖ

STUDIEMILJÖ

KONTORSMILJÖ
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 VISION

Miljön ska erbjuda studenterna möjligheter att pröva och utveckla sina färdigheter 
och förmågor i syfte att vid avslutad utbildning kunna gå ut i arbetsliv med mer 
förmågor och resurser än vad en traditionell akademisk examen leder till. Inslag av 
och signalering av en makerkultur stöttar lärande och innovation.

Genom signalering av en professionaliserad studentroll förstärks studentens  egna 
ansvar för sina studier och utveckling av sin kommande yrkesroll. Miljön ska därtill 
signalera relevans för dagens och morgondagens utbildningsmiljö och samhälle 
samt visa att pågående arbete är angeläget för fler än studenter, d.v.s. för det 
omgivande samhälle.

Studiemiljön ska präglas av liv och rörelse, alltså vara funktionell i sig själv och 
samtidigt en kompletterande miljö till de miljöer och resurser som redan finns på 
campusområdet.

Miljön uppmuntrar till gränsöverskridande, transparenta möten, både systematiska 
och spontana, mellan studenter, lärare, näringsliv och andra besökare. 

Studiemiljön ska vara tillgänglig så att fler studenter använder den i större 
utsträckning än tidigare – åtkomlig kvällar och helger, tillgänglig utifrån ett 
funktionsvariationsperspektiv men också tillgänglig genom digital teknik för de 
studenter som inte befinner sig på campus. 

Studiemiljön ska synliggöra kunskapsobjektet genom att visa på vad det är för 
kunskap som fokuseras i de olika utbildningarna exempelvis genom exponering 
av ämnesbärande föremål i montrar, konst eller i digitalt format men också genom 
visuell insyn till pågående verksamhet. 

Lokalerna ska kännetecknas av teknikförstärkta lärmiljöer dels ur ett grund-
läggande perspektiv (tex. WiFi och laddmöjligheter), ett administrativt 
perspektiv (tex. möjliggöra e-möten och digital produktion) men också förstärka 
lärandeprocesserna genom exempelvis multimodala miljöer och AR/VR.

FRÅN CAMPUSPLAN 2025
Även studiemiljöer och uppehållsytor bör i första hand placeras i anslutning till entréer 
och stråk. Många av studenterna vistas på campus under större delen av dagen. 
Studiemiljöer som utgörs av en blandning av olika typer av lokaler och platser ger 
studenterna bästa möjliga förutsättningar att genomföra lyckade studier: utrymmen 
för livliga grupparbeten och utrymmen för tyst enskilt arbete men även plats för socialt 
umgänge. Studiemiljöerna är kvällsöppna och tillgängliga för alla studenter. (s. 27)

…nya lokaltyper speciellt anpassade för ny pedagogik, ny teknik och nya 
organisationsformer. I morgondagens campusmiljöer behövs för att främja lärande 
och innovation kvalitativt utvecklade kunskaps- och innovationsmiljöer. Inte minst nya 
samverkansformer mellan universitet och näringsliv ställer krav på sådana platser för 
gränsöverskridande projekt. Förutom att erbjuda social kontaktyta kan de till exempel 
också fungera som värdefulla skyltfönster för universitetets verksamhet. (s. 27)

IDÉ
Förslaget på utformning av studiemiljöer bygger på såväl vetenskapliga och 
generella perspektiv på rum för lärande, såsom forskningsområden inom 
pedagogik, neurodesign, arkitektur mm. som på nationell och internationell 
beprövad erfarenhet såsom SUHFs rapport om framtidens lärandemiljö och andra 
kunskapsöversikter gällande campusutformning (exv. SUHF 2016-, Lillejord et al 
2017, 2018; Gospic & Sjövall 2016, Robertson 2019). Förslaget bygger även på lokala 
perspektiv och är förankrade via workshops och samtal med avnämare, lokala 
dokument såsom Pedagogisk idé LTU, Vision 2030, Campusplan Luleå tekniska 
universitet (exv. Gedda & Wikberg Nilson 2014, Gedda & Ekman 2017; Alerby & 
Bergmark 2016). Den sammantagna bilden av morgondagens rum för lärande visar 
på behov av miljöer för fokusering och delaktighet.

Utformningen av det nya kvarterets studiemiljöer ska sätta studenten och 
studentens lärande i fokus. Miljön ska erbjuda varierade och trygga rum för lärande 
som möjliggör att studenterna kan fokusera på aktiviteten som de är engagerade i. 

Studiemiljön ska präglas av närhet mellan studenter och lärare. Aktiviteter som 
bygger på interaktion studenter emellan, men också mellan studenter, lärare och 
omgivande samhälle prioriteras.

STUDIEMILJÖER 
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 SKAPANDE & INNOVATION

TEKNISKT EXPERIMENTELL UPPLEVELSESTUDIO
En högteknologisk VR/AR-miljö där kunskapsobjekt som 
annars är svåra att realisera eller besöka illustreras. Utrustat 
som ett tomt rum som möjliggör att vara i det som utforskas 
vare sig det handlar om en uråldrig plats, en framtida 
mekanisk pryl eller uppbyggnaden av ett organ. Användaren 
får erfara olika sinnesintryck för att utforska hur betydelsefulla 
de är för det som utforskas och hur verkligheten påverkar 
det. Rummets uppbyggnad främjar teknikutveckling och ska 
kunna möta framtida behov utan större ombyggnationer. 

20 personer

Typaktiviteten i detta rum är immersivt förstärkt lärande.

MAKERSPACE
En produktiv miljö som andas görandekultur och illustrerar 
produkten av lärande och innovation. Här finns utrustning 
och material för att deltagare ska ha möjlighet att testa 
och praktisera kunskaper och förmågor genom skapande. 
Ytan fungerar som en flexibel verkstad men kräver en viss 
struktur och fast inredning för att fungera. Den kreativa 
miljön möjliggör för ett brett skapande i allt från digitala 
uttryck till fysiska produkter. Rummet är tillgängligt både för 
undervisning och för eget skapande.

Storlek och personantal beror av vilken typ av utrustning som 
placeras där. 
 
Typaktiviteten i detta rum är workshops och skapande genom 
exempelvis modellering och printing.

MULTISTUDIO
En miljö där det är möjligt att arbeta mer flexibelt. Lokalen ska 
”sakna” riktning och frångå klassisk hierarkisk undervisning 
med en förbestämd maktposition. Ytan ska vara en innovativ 
och rörlig miljö som är fysiskt tålig, inbjuder till kreativitet 
och illustrerar tanken av en diskussion. Den flexibla ytan kan 
möbleras på olika sätt där möbleringen har ett signalvärde 
som visar att den används till att göra saker tillsammans. 
Möjligen förvarar rummet sina egna möbler, där förrådet 
är avskiljbart från ytan. Rummet är tillgängligt för studier 
utanför schemalagd undervisning.

100-50 / 25 personer beroende på aktivitet
 
Typaktiviteten i detta rum är workshops, brainstorming och 
seminarium, presentationer och utställningar. 

MEDIE- OCH SÄNDNINGSRUM
En digitalt och fysiskt anpassad miljö för ett fåtal personer 
ämnad för att undervisa på distans eller producera 
lärobjekt. Rummens utrustning möjliggör för varierande 
visualiseringstekniker (såsom dokumentkamera, white-
boards, lightboard, visa fysiskt material, projiceringsytor, 
greenscreen) som är självinstruerande så långt det är 
möjligt. Målgruppen är bred. Den består av medarbetare 
på universitetet, externa lärare och föreläsare som bedriver 
undervisning inom ramen för universitetet samt studenter 
som producerar digitalt material inom ramen för sin 
utbildning. 

1-2 personer

Typaktiviteten i denna miljö är sändning för distansundervisning 
samt produktion av olika typer av medier såsom video, audio 
och fotografi. 

REFLEKTERA

TILLÄMPA

EXPERIMENTERA

PRODUCERA

UTFORSKA

LABORERA DISKUTERA

SAMARBETA

ANALYSERA

PRESENTERA

VISUALISERA

EXPERIMENTERA

UTFORSKA
ANALYSERA

PRESENTERA

PRODUCERA

REFLEKTERA SIMULERA

ERFARA
FÖRSTÅ

DISKUTERA

KOMMUNICERA DELA

STUDIEMILJÖER 
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 DIALOG & REFLEKTION

RUM MED FÖRSTÄRKT PROCESSORKRAFT
Miljöer för datorbaserad undervisning och arbete enskilt och 
i grupp. Avsett för aktiviteter som kräver särskild hård- och/
eller mjukvara. Arbetsplatser med två skärmar och tunn 
klient. Utrymmet optimerat för att kunna arbeta i många 
timmar. Kräver vidare utredning gällande placering i Delta 
eller andra lokaler, samt behov utifrån teknisk utveckling. 
Skulle eventuellt även kunna utgöra del av ”arbetsplatser”.

Typaktiviteten i denna miljö är datorbaserad undervisning.

BREAK OUT SPACES
Har samband med andra typer av miljöer, exempelvis aula, 
multistudio, mötescenter och makerspace. Break out spaces 
är slutna rum i mindre storlek för varierande arbete i grupp 
(tillika mötes- och grupprum) med olika typer av möblering, 
exempelvis bord & stolar, ståbord, loungemöbler. Rummen 
ska gynna ett aktivt samtal och stödja visualisering med hjälp 
av whiteboards och två skärmar - en för arbete och en för 
digital närvaro. Primärt syfte är inte enskilda studier. 

3-8 personer

Typaktiviteten i denna miljö är samtal och samverkan i mindre 
grupper.

ARBETSPLATSER
Arbetsplatserna är en del av det öppna rummet men ordnas 
som rum i rummet eller som en del av mellanrummen. Vissa 
är mer anpassade för enskilt arbete och vissa för arbete i 
grupp. 

I koncentrationsfrämjande miljöer skapar användaren sin 
egen zon vid skrivbord, avskärmade bord eller bås. Ytan ger 
goda förutsättningar för enskilda studier genom att tydligt 
signalera att det är en lågmäld miljö. 

Miljöer för samverkan i mindre grupper utformas med 
arbetsplatser för 2-6 studenter som med avseende på en 
fungerande ljudnivå kan grupperas om ett par till fyra stycken 
enheter. 

Typaktiviteten i dessa miljöer är enskilda studier respektive 
samverkan i mindre grupper.

DIALOGYTOR
Miljöer som uppmuntrar till interaktion och som innehåller 
hjälpmedel för att underlätta vid eller frambringa 
diskussioner när användaren är på språng. De är integrerade 
i de andra studiemiljöerna eller som en del av rummet i 
exempelvis korridorer. Genom att whiteboards och skärmar 
finns lätttillgängliga och utspridda i byggnaden kan dialoger 
och idéer visualiseras och visas i stunden de kommer upp. 

Typaktiviteten i detta utrymme är möjligheten att illustrera 
något här och nu.

UTSTÄLLNINGSYTOR
Såväl fysiska montrar som digitala projiceringsytor i 
olika typer av miljöer beroende på syfte och målgrupp. 
Utställningsytorna integreras i befintliga miljöer. I entrén 
kan exempelvis universitetet identitetsstärkande forsknings- 
och studentprojekt exponeras i form av livesändning eller 
intresseväckande utställningar. I mellanrummen i varje hus 
bör processer och resultat av institutionernas verksamhet och 
alumners historier berättas. Utställningsytor bör även finnas 
integrerade i studiemiljöernas lokaler. Anpassat utifrån vilka 
som är där visas det som pågår just nu och vad studenter kan 
förvänta sig av kommande kurser. 

Typaktiviteten i denna miljö är att exponeras av universitetets 
dåtid, nutid och framtid. 

DISKUTERA
SAMARBETA

BRAINSTORMA DISKUTERA

REFLEKTERA

FÖRSTÅ

VISUALISERA
FORMULERA

DELASAMARBETA

REFLEKTERA

FÖRBEREDA

SOCIALISERA

KONCENTRERA

FÖRDJUPA

TILLÄMPA

UTFORSKA

VISUALISERA

PRODUCERA

STUDIEMILJÖER 
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 VIDARE DISKUSSION

ORIENTERBARHET
Hur hittar studenterna lediga lokaler 
utan att behöva lägga tid på att leta?

 

NÄRHET STUDENTER & LÄRARE
Hur nära? Hur möts vi?  Var möts vi? 
Hur tar sig närhet i konkret uttryck? 

Hur kan tillgänglighet iscensättas och illustreras? 
Digitala och fysiska ”gränsöverskridande ytor”. Behöver 

utredas mer.

MAKERSPACE
Behovet av denna miljö är identifierad men 
lokalisering, antal och volym behöver utredas 
tillsammans med inventering av liknande lokaler i 

befintligt bestånd.  

RELATIONEN MELLAN STUDIEMILJÖER 
OCH  PRAKTISKA LÄRMILJÖER

Samband, volymer och samnyttjande behöver 
utredas tillsammans med forskarmiljöer.

 MEDIE- OCH SÄNDNINGSRUM
Hur kan kontorsmiljöer och 

studiemiljöer samnyttja dessa miljöer?

DIGITALA OCH INTERAKTIVA MÖTEN
Inte enbart lösningar med skärm. 
Utred framtida lösningar  exempelvis 

hologram.

RUM MED FÖRSTÄRKT PROCESSORKRAFT
Behöver utredas vidare. Miljön behövs men oklart 
var, hur mycket, volymer etc. Behövs datasalar eller 
kan Universitetet förse studenter med både hård- 

och mjukvara?

KAFFEAUTOMATEN 2.0
Hur hanteras interaktiva möjligheter för miljöombyte 
eller paus, exempelvis publikt gåband, stort schack, 
pingisbord. Miljöerna ska utformas så att användarna 

kan behålla fokus men under andra former.

STUDIEMILJÖER 
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 VISIONOFFENTLIGA MILJÖER 

Mittpunkten är den stora entrén som  ger en välkomnande wowkänsla redan när 
besökaren ser den på långt håll. Entrén är öppen, grön och dynamisk och visar upp 
universitets kultur- och kunskapsmiljöer för samverkan, innovation och lärande. 
Såväl spontana som planerade möten och tillställningar möjliggörs för här. 

Naturliga och händelserika stråk genom det nya kvarterets stråk bidrar till 
spännande flöden som väcker besökarens intresse avseende universitetets 
verksamhet. Visuella förbindelser både horisontellt och vertikalt skapar 
sammanhang, orienterbarhet och intressanta siktlinjer. Det nya kvarteret har 
en tydlig koppling till befintlig bebyggelse vilket bidrar till att hela campus blir 
lättorienterbart och levande. 

Aulan är centralt för de offentliga miljöerna. Den fyller många funktioner och 
möjliggör bland annat föreläsningar, konferenser, välkomnande av nya studenter 
och firande av examen och promoveringar. Aulan är en representativ miljö för 
universitetet och vitaliserar campus genom alla aktiviteter som sker där, aulan 
bidrar till att skapa en levande miljö och till universitetets varumärke. Stora och 
viktiga forskarkonferenser bidrar till att stärka universitetets varumärke och göra 
universitetet känt runt om i forskarvärlden, inte bara för excellent forskning utan 
också för en fantastiska miljö.

Den offentliga miljön erbjuder rikligt med eluttag för laddning av elektronisk 
utrustning, skärmar för presentationer, ett väl utbyggt WiFi möjliggör stabila 
uppkopplingar för exempelvis e-möten. Med hjälp av IoT och andra smarta digitala 
funktioner möjliggörs samnyttjande, flexibilitet och loggning av lokalytor på 
detaljerad nivå, vilket kan nyttjas till att omforma ytorna för bättre nyttjandegrad 
men också för att styra energiförsörjning, ljud och ljus med mera. Digitala skärmar 
bidrar till vägvisning så du hittar rätt, visar presentationer av projekt som forskare 
eller studenter arbetar med, eller visar andra nyheter kopplat till universitetets 
verksamhet. 

FRÅN CAMPUSPLAN 2025
En campusmiljö som är väl integrerad med omgivande stad, präglad av mångfald och 
funktionsblandning och med ett rikt utbud av mötesplatser och fritidsverksamheter 
har stor betydelse för studenters, forskares och medarbetares trivsel och resultat. 
Campusmiljöns utbud och upplevelse- och skönhetsvärden har även stor betydelse för 
universitetets attraktionskraft och därmed långsiktiga hållbarhet. (s. 8) 

Campus vitaliseras med nya mötesplatser, boende och service (s. 20)

Luleå tekniska universitet är en livaktig kulturmiljö. Genom att stärka och utveckla 
rollen som kulturbärare främjar universitetet inte bara sin egen långsiktiga hållbarhet, 
utan stärker också sin samverkan med stad, region och allmänhet och tydliggör sitt 
humanistiska samhällsuppdrag (s.30)

Speciellt viktiga är de nya mötesplatserna för utländska studenter, forskare och 
medarbetare som här kan få kontakt med inhemska studenter eller kollegor. (s. 30)

IDÉ
De offentliga miljöerna stärker universitetets kapacitet som mötesplats. De utgör 
en plats som är lätt att hitta till genom sin centrala och tydliga placering på 
campusområdet och de utgör en representativ miljö som bidrar till att stärka Luleå 
tekniska universitets varumärke och styrka som samverkansuniversitet.

I de offentliga miljöerna samlas funktioner som möjliggör universitetets uppdrag 
inom utbildning, forskning och samverkan. Den är öppen, dynamisk, kreativ, 
interaktiv och digitalt möjliggjord. Miljön fyller många funktioner och kan användas 
på många olika sätt, vilket gör att platsen både dagtid och kvällstid blir en livlig och 
interaktiv miljö med känsla av den urbana staden i universitetet, eller universitetet 
i staden, men den erbjuder också lugna, tysta platser för fokuserat arbete för 
studenter, medarbetare och besökare. Medarbetare och studenter känner stolthet 
över denna plats på campus.
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TRANSPARENS MOT REGNBÅGSALLÉN
Genom öppenhet och utsikt mot allén utanför skapas nyfikenhet 
för förbipasserande. I samklang med Campusplanen ska aktiva 
funktioner såsom studiemiljöer och samverkansmiljöer i 
största utsträckning placeras ut mot Regnbågsallén. En känsla 
av inne men ute skapas genom att låta inne fortsätta växa ut i 
inglasningar anpassade för det nordiska klimatet.

INBJUDANDE FÖR BESÖKARE
En voluminös entré som ger ett stolt välkomnande till 
besökare. Entrén representerar universitetet och är en 
föränderlig plats där användare kan se och synas. Entrén 
erbjuder möjligheter till att vara en del av det öppna 
rummet med överblickbarhet och en känsla av delaktighet 
men även möjligheter till att smälta in och vara anonym. 

ÖPPEN OCH FLEXIBEL
Ytan i entrén är flexibel för många olika användande och möjliggör 
att flera aktiviteter pågår samtidigt. Den är möjlig att sektionera för 
speciella tillfällen och inrymmer vid behov temporära funktioner 
såsom reception och garderob. Sektioneringen utförs på ett 
sådant sätt att den är tydlig för deltagare men inte stör entréns 
övriga funktioner och besökare.

HUVUDENTRÉ

White Arkitekter, visionsbild av Walk the Room för Humlegården

New Solvay Campus: Schmidt Hammer Lassen Architects City of Westminster College: Foto av Adam Mørk för Schmidt Hammer Lassen ArchitectsWhite Arkitekter, visionsbild av Walk the Room för Humlegården

Wenzhou Kean University Student Center and Library: Perkins & Will
HU University of Applied Sciences, Utrecht: 
Foto Adam Mørk för Schmidt Hammer Lassen Architects

OFFENTLIGA MILJÖER 

Biomedicum, KI
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DET ÖPPNA KVARTERET

SYNLIGGÖRA
Interiört skapas transparens exempelvis genom volym och 
balkonger, vilket möjliggör för visuell kontakt och orienterbarhet 
mellan olika våningar. Transparenta ytor visar och skapar 
nyfikenhet kring den verksamhet som pågår samtidigt som en 
luftig atmosfär skapas. Utställningsplatser, digitala och fysiska, 
stärker universitetets varumärke genom att synliggöra projekt 
från undervisning och forskning.

MATMECKA
Intentionen med ett food court är att erbjuda ett matmecka med 
varierade utbud. Det fungerar som en gemensam mötesyta för 
både interna och externa besökare, personal som student och 
där man även kan sitta med sin medhavda mat. Beroende på 
utformning kan ytan även nyttjas som studieplatser vid behov 
eller vid event kvällstid. Viktigt att det inte upplevs öde utan lever 
under hela dagen. 

CENTRAL MÖTESPLATS
Ett önskemål är en centralt placerad gradängtrapp med 
fler syften än bara kommunikation som kan addera en 
dekorativ kvalité till entrén. Trappens multifunktionella 
utformning inbjuder till sittplatser och erbjuder möjligheter 
till samverkan, utställningsytor, informella sammankomster 
och öppna föreläsningar mm.

Studio Malmö: Foto av Adam Mørk / Rozbeh 
Zavari för Schmidt Hammer Lassen Architects

Visionsbild av Walk the Room för Novi

Via Campus Aarhus C: Niels Nygaard/Arkitema Architects

i3 Illumina Campus, San Diego, California: Perkins & Will

Fleming College Kawartha Trades and Technology Center: 
Perkins & Will

Studio Malmö: Foto av Adam Mørk/ Rozbeh Zavari for Schmidt 
Hammer Lassen Architects

University of Waterloo Engineering 5 and 7: Perkins & Will

OFFENTLIGA MILJÖER 

Danmarks Tekniske Universitet
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RELATIONER

FÖRBINDELSER
Resan genom byggnaden är händelserik och åskådliggör ett aktivt, 
tillgängligt och transparent hus. Dynamiska och levande stråk 
erhålls genom att låta passager innehålla multifunktionella och 
kvalitetshöjande funktioner med hög omsättningsfrekvens. Stråket 
synliggör forskning och utbildning på ett naturligt och inspirerande 
sätt där dialogytor främjar gränsöverskridande möten.

SAMBAND
En förbindelsegång under noden med ett dagsljusinsläpp 
knyter ihop det nya kvarteret med omgivande hus och 
fungerar som ett väderskyddat rörelsestråk. Noden medför 
en öppenhet från källarnivå upp till de övre våningarna, 
vilket förstärker volymen i entrén. Den möjliggör också tydlig 
orienterbarhet till B-huset där viktiga studentfunktioner finns. 

FRAMHÄVAS FRÅN HAPARANDAVÄGEN
Genom intresseväckande belysningskoncept och aktiva 
fasader öppnas möjligheter för en attraktiv mötesplats 
där olika aktörer i området kan samverka såväl dag- som 
kvällstid. Synliggörande från Haparandavägen väcker 
nyfikenhet och intresse för förbipasserande. 

University of Ottawa STEM Complex: Perkins & Will

Mission Rock, San Francisco: Perkins & WillUniversity of New Mexico Innovate ABQ Master Plan: Perkins & Will New Solvay Campus: Schmidt Hammer Lassen Architects

OFFENTLIGA MILJÖER 

Aalto University School of Business
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AULA

ENTRÉ

FOOD 
COURT 

Möjlighet till avgränsning 
vid arrangemang

ENTRÉYTA 
SITTPLATSER
Miljön i entrén tillåts vara myllrande och efterliknar en intensiv urban stadsmiljö 
dag som kväll, där alla känner sig välkomna och kan träffas över gränser. Öppna 
inbjudande sittplatser som har kontakt med omgivningen skapar spontana 
mötesplatser för diskussioner, studier och för att ”spana” på de som passerar. Viktigt 
att möjligheter att se och synas finns i entrérummet. 

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR
I syfte att skapa ett levande kvarter erbjuds även möjligheter för öppna 
föreläsningar med scenfunktion, projiceringsytor och åhörarplatser i entrén. Ytan 
är tänkt för såväl föreläsning, redovisning och informationsutbyte i utbildningssyfte 
som för föredrag av externa parter eller i samband med konferenser. Utrymmet 
fungerar både för planerade och spontana tillställningar.

RECEPTION OCH GARDEROB
I förbindelse till aulan inryms vid behov temporära funktioner som reception och 
garderob.

MÄSSOR OCH KARRIÄRDAGAR
Den öppna entrén möjliggör inte bara för stadigvarande utställningar utan 
fungerar även som yta för mer tillfälliga utställningar i samband med exempelvis 
mässor. Utformningen av entrén ska stödja denna typ av evenemang och därför 
måste möjligheter för exempelvis el, projicering och andra funktioner kopplat till 
montrar beaktas. 

MINGELYTA & LUNCHMÖJLIGHETER 
Används för mingel eller stålunch vid konferenser eller mässor.

FOOD COURT
Intentionen med ett food court är att erbjuda ett matmecka med varierade utbud 
där flera mindre aktörer med varierande utbud kan samsas om en gemensam 
serveringsyta. Serveringsytan ska erbjuda ett varierat utbud av aktiva och lugna 
miljöer. Det fungerar som en gemensam mötesyta för både interna och externa 
besökare och där man även kan sitta med sin medhavda mat. Ytan ska kunna 
användas för luncher och sittningar i samband med konferenser. Önskvärt är att 
delar av food courtet är öppet även kvällstid och helger. 

MÖTESCENTER
Mötescentret består av stora representativa mötesrum (10-30 deltagare) där 
medarbetare vid universitetet kan hålla möten i till exempel internationella projekt, 
ledningen kan stå som värd vid besök eller personal kan bjuda in externa parter för 
att initiera eller genomföra samverkan. Rummen används också för universitetets 
interna möten eller undervisning och är visuellt tydliga och lätt orienterbara från 
entrén och aulan. 

 SAMBAND ENTRÉ

MINGELYTA
GARDEROB

RECEPTION

ÖPPNA 
FÖRELÄSNINGAR

SITTPLATSER

MÖTESCENTER

OFFENTLIGA MILJÖER 

UTSTÄLLNINGS-
YTA
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150 
personer

150 
personer

600 personer

A B C

ABC

 AULANS BEHOV

300 
personer

AULA
Miljön i aulan är, oavsett om den befintliga aulan bevaras 
eller om en ny byggs, multifunktionell och representativ 
för universitetet. Aulan är delbar i sektioner med olika 
sittningsformer för att möjliggöra att flera olika aktiviteter 
kan pågå parallellt. Primärt används aulan till undervisning i 
uppdelat läge. Undantagsvis öppnas aulan upp för att rymma 
större sällskap. Miljöerna är utrustade med väl genomtänkt 
teknik och projiceringsytor som fungerar både för delad och 
helgruppssessioner. Alla sittplatser, oavsett sittning, har bra 
möjligheter för dokumentation. I anslutning till aulan finns de 
stödfunktioner som behövs för att olika typer av aktiviteter som 
ska kunna pågå i aulan fungerar. Aulans funktion fokuserar på 
undervisning eller talande situationer.

STUDENTPERSPEKTIV   
UNDERVISNING 
En undervisningsmiljö som är pedagogiskt genomtänkt, 
tekniskt lättanvänd, representativ och utstrålar en känsla av 
ett vi. Aulan fungerar för en stor grupp som kan brytas ned till 
mindre mer interaktiva grupper. Pulsning mellan stor grupp 
och små grupper ska ske utan att ommöblering eller lokalbyte 
krävs. Aulan har teknikstöd för högkvalitativ sändning/
streaming in och ut samt väl genomtänkta projiceringsytor. 
Därtill har lokalen möjligheter för interaktivitet, visualisering och 
informationsdelning både från föreläsare och från de mindre 
grupperna oavsett om de deltar i lokalen eller via streaming. 
Utformningen tillåter att användaren kan röra sig runt mellan 
olika grupper. Typaktiviteten är undervisning i storgrupp, där 
interaktiva samtal i mindre grupper är ett centralt inslag. 

TENTAMEN OCH HÖGSKOLEPROV 
Lokal med förutsättningar som stödjer tentamenssituationer.  
Utformningen möjliggör för sittning med mellanrum eller 
avskildbarhet. Lokalens utformning möjliggör även att en 
tentavakt kan hålla koll på en stor grupp samt att lärare smidigt 
kan gå runt och nå alla användare vid frågor.

KONFERENSPERSPEKTIV
KONFERENS
Ur konferensperspektiv är det viktigt med en aula med 
hörsalsfunktion som har bra sikt över föredragshållaren och 
rymmer upp till 600 personer. Aulans utformning skapar, med 
hjälp av digital teknik, förutsättningar för att föredragshållaren 
inte behöver närvara fysiskt och öppnar därmed möjligheter 
för att universitetet blir en del av en större konfererns. Fokus för 
åhörarna är att lyssna men lokalen ska möjliggöra för åhörarna 
att göra inspel med hjälp av teknikstöd. 

BREAK OUT SPACES
I närhet till aulan behöver flexibla lokaler för mindre grupper 
finnas. Syftet med dessa lokaler är att kunna dela upp 
konferensdeltagare i mindre grupper för olika typer av event 
såsom föredrag, gruppaktiviteter, workshops mm. Lokalerna bör 
därför ligga i anslutning till aulan alternativt vara lätt att hitta  
utan att deltagarna hamnar på villovägar. Lokalerna rymmer 20-
100 deltagare. 

ÖVRIGA PERSPEKTIV
FÖRESTÄLLNINGAR (FÖRENINGAR, SPEX)
Hur  aulan ska tillgodose behoven (ljud ljus, ridå, nerpendlings-
funktion, osv.) kopplat till föreställningar, såsom exempelvis 
studentspex och föreningsaktiviteter behöver utredas vidare.

SAMLINGSPLATS
Vid ceremonier såsom välkomnande och avtackning av studenter 
samt disputationer och akademisk högtid fungerar aulan som en 
samlingsplats. I detta syfte ska aulan ha fokus mot talaren och 
utstråla pampighet och gemenskap.

UTFORMNINGSFÖRSLAG A & B UTFORMNINGSFÖRSLAG C

Hörsal Biomedicum: foto av KI Aula Skandias högkvarter: Brunnberg & Forshed 
Arkitektkontor, bild av Åke E:son Lindman

Auditorium L2 University of Oulu: Linja Arkkitehdit

OFFENTLIGA MILJÖER 
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BEHOV AULA  AKTIVITET     UPPSKATTAT NUV. ANTAL   SITTNING    NYTTJANDEFÖRSLAG  KAPACITET  STÖDBEHOV:  

        PERS & FREKVENS        AULA

Sitta och lyssna  Ceremonier (välkomst, avslut) ca 2000 pers, 4ggr/år   Biosittning    ABC       600p   Garderob  
/ scenfunktion  Akademisk högtid   ca 700 pers, 1ggr/år              

Sitta och lyssna  Konferenser     ca 100-500 pers, 2ggr/mån   Biosittning   C       300p    Loge,   
skriva / dialog                alt BC      450p   Break out rum med olika möblering,
                 alt ABC    600p   Mingelyta / Lunchyta (ståbord?)  
    
   Föreläsning (intern/extern)        Biosittning   C      300p   Loge
   Disputation             Öppen föreläsningsyta    ?p    
   
   Undervisning         Sittning med   A eller B     150p   Tillfälliga förråd för    
             möjlighet till    AB     300p   undervisningsmaterial,     
             smågruppsdiskussion         Pausmöjligheter 

Skriva avskärmat Tentamen    ca  8 tillfällen /år    Klassrumssittning med   AB     300p    Pausmöjligheter
/ Möjlighet att gå  Högskoleprov    ca 850 pers, 2ggr/år    mellanrum        (ej fullt
runt borden                    tillgodosett)         
                 
Scenfunktion  Spex, föreningar, konserter  ca 100-500 pers, 10-20ggr/år  Biosittning   ABC     600p    Förråd/ombyte bakom scen? Ridå?  
   studiestart, medarbetardagar          C    300p   (Stödfunktioner utreds)
                    
Öppen yta  Mässor/Karriärdagar   ca 200 utställare, 2ggr /år   Öppen yta   Entréyta eller liknande   
   
   Bankett/Sittning        Öppen yta   Ej tillgodosett       Kök, servering

 SAMMANSTÄLLNING AULAOFFENTLIGA MILJÖER 
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SLUSS

FÖRRÅD

FÖRRÅD

AULA

ENTRÉ

MULTI-
STUDIO 

FOOD 
COURT 

MÖTES-
CENTER

Möjlighet till avgränsning 

vid arrangemang

Delbar

LÄROSALAR A, 
E OCH B

CENTRUM-
RESTAURANG

Delbar

AULA
Stödfunktioner i anslutning till aula enligt lista på föregående sida. Stödfunktioner 
ska vara i närliggande lokaler direkt i anslutning till aulan, på samma plan eller 
på angränsande plan. Där detta inte är möjligt måste stödfunktionerna, med 
utgångspunkt från aulan, vara tydligt orienterbara, det vill säga lätta att hitta till.

Alla stödfunktioner ska kunna avgränsas  vid exempelvis konferens. Avgränsningen 
utförs på ett sådant sätt att den är tydlig för deltagare men inte stör övriga 
funktioner och besökare. Tydligt att annan verksamhet pågår och att den inte får 
störas. I anslutning till aulan finns mindre rum där man kan ta ett telefonsamtal 
eller ett digitalt möten utan att störa omgivningen.

SLUSS
För minskad ljudöverföring förses aulan med en sluss. Slussen kan även användas 
för att kunna ta emot telefonsamtal under pågående session.  

FÖRRÅD
Förråd för förvaring av utrustning kopplat till omställning av entrémiljön och 
delning av aula ska finnas. Förråd i anslutning till aula som kan korttidshyras av 
aulaanvändare i samband med bokning utreds vidare.
 

MINGEL- OCH UTSTÄLLNINGSYTA / LUNCHMÖJLIGHETER
Konferensdeltagare ska under paus kunna mingla med varandra och utställare 
kopplade till konferensen, vilket kräver en öppen yta i anslutning till aulan. Samma 
yta ska möjliggöra för enklare förtäring genom catering och ståbord. Möjligheter 
finns även att nyttja Food Court eller Centrumrestaurangen (i B-huset) för förtäring 
och sittningar i samband med konferenser.

BREAK OUT SPACES
MULTISTUDIO / LÄROSALAR I A, B OCH E
Används för indelning av konferensdeltagare eller studenter i grupper om 50-100 
personer. Salarna erbjuder multifunktionell användning och möblering för olika 
typer av aktiviteter. 

MÖTESCENTER
Mötesrummen är varierade i storlek och delvis i funktion, vissa är inredda för mer 
kreativa, experimentella och skapande möten, medan andra är mer inriktade 
på traditionella möten. Det är lätt att hitta in till mötescentret för externa 
besökare och detta är en miljö som stärker universitetets goda renommé som 
samverkansuniversitet. Mötesrummen är funktionella, flexibla, dynamiska, kreativa 
och interaktiva efter behov. Alla mötesrum har fullt digitalt stöd för digitala möten, 
men också annat digitalt stöd för kreativitet, samverkan och dialog. 

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR 
Uppdelning av konferenser kan även nyttja den öppna föreläsningsytan i entrén. 

  AULANS SAMBAND

MINGEL 

GARDEROB

ÖPPNA 
FÖRELÄSNINGAR

RECEPTION

OFFENTLIGA MILJÖER 

UTSTÄLLNINGS-
YTA
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 VIDARE DISKUSSION

DIGITALT STARKT KVARTER
Hur kan teknik hjälpa till så att kvarteret blir lätt att 

orientera i samt visa lediga rum? 
Bokningssystem? 

Visa vilka som är på besök och vad som sker? Teknikstöd 
för uppvisning av aktuella projekt, livesändning av 

forskarmiljöer eller undervisning.

 

REPRESENTERA UNIVERSITETET / STÄRKA IDENTITET
Hur ska miljöerna hjälpa till att visa vad som pågår i 

Deltahuset, både  digitalt och fysiskt? 

Hur blir miljöerna genom hela huset välkomnande och 
identitetsstarka?

 

SAMNYTTJANDE
Till vilken gräns? Vad ska nyttjas av alla 

(även externa parter i Deltahuset)?
Vad ska tillhöra vem? 

ÅTERHÄMTNINGSMILJÖER
Hur kan miljöerna stödja att fokus kan 
hållas under en lång tid av dagen? Vilka 

komplement behövs för detta?
 Rekreation? Aktiva miljöer för fysisk rörelse?

 

AULA
Vilka typer av sittningar ska aulan inrymma, och vilken 

ytan upptar de olika typerna? 

Vilka stödfunktioner krävs för att aulan ska fungera 
fullt ut för både undervisning och konferenser? 

Bokningsbara förråd i anslutning till aulan? 

Möjligheter för föreställningar
 i aulan ska utredas.

 
FOOD COURT 

Vem och vad ska food courtet rikta sig mot 
både vad det gäller aktörer och brukare?

Hur kan food courtet fungera som matställe 
och samtidigt vara attraktivt och levande 
under hela dagen? Hur utformas de lugna 

delarna för att deras syfte ska fungera? 

 

OFFENTLIGA MILJÖER 
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 VISION

Samnyttjande av exempelvis personalytor och konferensrum skapar gemensamma 
mötesplatser som främjar utveckling av sociala relationer samtidigt som 
lokalnyttjandet effektiviseras. 

Närheten till studenterna värderas högt vilket medför behov av tillgängliga miljöer 
där lärare och studenter kan interagera med varandra. 

Kontorsmiljöer placeras om möjligt i närheten av sin kärnverksamhet för att värna 
om gemenskap och tillhörighet. 

LTU FYSISK ARBETSPLATS
Ursprunget till LTU fysisk arbetsplats grundar sig i önskan om att skapa en enhetlig 
och likvärdig arbetsmiljö för hela universitetet. Bidragande effekter är ekonomiska 
och logistiska fördelar kring inventering, underhåll och det faktum att inredning 
inte behöver flyttas vid byte av hyresgäst.

Beroende på vald lösning av kontorsmiljö kan tillämpningen av LTU fysisk 
arbetsplats variera. Oavsett lösning ska alla medarbetare ha tillgång till:

- en ergonomisk arbetsplats
- att kunna utföra högkoncentrativt arbete
- att kunna prata ostört i telefon utan att störa andra.
- att kunna interagera med andra personer i obokningsbart rum. 
- förvaring av personligt arbetsmaterial.
- möjlighet till klädförvaring.

FRÅN CAMPUSPLAN 2025
Behovet av både sociala och ostörda miljöer ska tillgodoses. Kreativitet och nytänkande 
ska stimuleras genom gemensamma miljöer som främjar möten och tvärvetenskap. 
(s.8)

En viktig hållbarhetsaspekt är att nya arbetslokaler, oavsett för forskning eller för 
kontorsverksamhet, utformas generella och flexibla så att andra verksamheter enkelt 
ska kunna ta över utrymmena. (s.27)

I morgondagens campusmiljöer behövs för att främja lärande och innovation kvalitativt 
utvecklade kunskaps- och innovationsmiljöer. Inte minst nya samverkansformer 
mellan universitet och näringsliv ställer krav på sådana platser för gränsöverskridande 
projekt. Förutom att erbjuda social kontaktyta kan de till exempel också fungera som 
värdefulla skyltfönster för universitetets verksamhet. (s. 27)

IDÉ
Flexibla kontorsmiljöer som är anpassningsbara för fluktuerande personalstyrka, 
omorganisationer eller nya arbetssätt är önskvärda ur såväl miljörelaterade, 
ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter.

Som del av ett innovativt och attraktivt universitet krävs föränderliga och 
stimulerande miljöer som inspirerar till nytänkande och kreativitet. Kontorsmiljön 
behöver erbjuda förutsättningar för både fokusarbete och samverkan. 

KONTORSMILJÖER 
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 BEHOV

ARBETSPLATSER FÖR 60 PERSONER

KONTORSLÖSNING
Under konceptkatalogens framtagande har ett antal olika utformningsförslag 
utretts. Resultatet är att två olika alternativa lösningar ska fortsätta utredas. 
Alternativen är enskilda kontor eller aktivitetsbaserad lösning anpassad efter 
verksamhetens behov.  Båda alternativen ska vara flexibla och förhålla sig till 
angiven yta/medarbetare. 

DIMENSIONERANDE NYCKELTAL
13,5 m² lokalyta per medarbetare är dimensionerande nyckeltal för gestaltning av 
kontorsmiljöer i det nya kvarteret. Vid beräkning av nyckeltalet anses enheter om 
60 personer vara en lämplig indelning, vilket baseras på hur avdelningarna inom 
universitetets institutioner möjligen kan gruppera sig i dagsläget . Framtida tillväxt 
inom institutionerna ska rymmas genom förtätning.

UTFORMNING & UTBREDNING
Utformningen bör ha sitt fokus på högkoncentrativt arbete och samverkan.
Institutionerna har idag följande behov:  SBN: 440 arbetsplatser      
                     HLV + KKL: 200 arbetsplatser

STÖDFUNKTIONER 
I enlighet med LTU fysisk arbetsplats (se vision för kapitlet) ska alla arbetsplatser ha 
tillgång till nödvändiga stödfunktioner. Nyckeltalet inkluderar för varje enhet om 
60 personer även toaletter, post- och kopieringsrum, två mindre samtalsrum för 
vardagliga möten samt plats för personlig förvaring. 

OMSTÄLLNINGSBART
Oavsett val av kontorslösning ska flexibilitet vid omställning till annat arbetssätt 
redovisas. Denna lösning ska redovisa hur omställning kan implementeras utan 
att ombyggnader krävs, samt hur många arbetsplatser  den alternativa lösningen 
erbjuder. Syftet är att omställningen ska genomföras och fungera som flexibel 
buffert vid fluktuerande personalstyrka, omorganisationer etc.

Som en del av flexibla lokaler bör det utredas om kontorsmiljöer som placeras i 
direkt anslutning till forskarmiljöer kan förberedas för omställning till laboratorier. 
Exempelvis genom att i förväg planera för eventuella dragningar och schakt. 

MINDRE 
SAMTALSRUM

TOALETTER

KOPIERING 
/ POST

KONTORSMILJÖER 

PERSONLIG 
FÖRVARING

13,5 m² lokalyta per medarbetare inkluderar 
arbetsplatser och dess stödfunktioner. 
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 SAMBAND

MÖTESPLATS 
STUDENT / MEDARBETARE

MÖTESCENTER 
(KONCENTRERADE 

PÅ SAMMA 
VÅNINGSPLAN)

KAFFESTATION

ARBETSPLATSER FÖR 
 60 MEDARBETARE

MÖTESPLATS STUDENT OCH MEDARBETARE
I anslutning till kontorsenheterna finns zoner med 
arbetsplatser där medarbetare och studenter kan 
interagera med varandra eller arbeta enskilt. Syftet är att 
stärka universitetets vision om närhet till studenterna. 

KAFFESTATION
På varje våningsplan finns en gemensam kaffestation 
som samnyttjas av alla användare i Deltakvarteret. Syftet 
är att kaffestationen fungerar som ett komplement till 
personalrummet vid medarbetares pauser och samtidigt 
är kvalitetshöjande och lättillgänglig för studenter.

KONTORSMILJÖER 

 MÖTESCENTER
(VERTIKALT SAMLADE 

RUM)

PLACERING PÅ SAMMA VÅNINGSPLAN INOM KVARTERET - 
LÄTT ATT NÅ FÖR ALLA ENHETER

Alternativ

Alternativ

MIKROLAND FÖR 
STUDENTER

PERSONALRUM

GEMENSAM YTA FÖR KÖPT ELLER 
MEDHAVD MAT

FOOD COURT

PERSONALRUM

Lugn del

Lugn delLugn del

PERSONALRUM
Utöver 13,5 m² lokalyta per medarbetare tillkommer yta för 
personalrum. Personalrum ska samnyttjas av medarbetare 
som har sin arbetsplats i det nya kvarteret.
 
Två typer av personalrum har diskuterats:
- Ett gemensamt personalrum för alla medarbetare inom 
kvarteret där samverkan sker över gränser.

- En flexibel yta i form av ett personalrum avgränsat till 
universitetets medarbetare som ansluter till kvarterets food 
court. Figuren ovan illustrerar denna typ. 

MÖTESCENTER
Mötesrum tillhörande mötescenter placeras antingen 
tillsammans i ett kluster i anslutning till det nya 
kvarterets aula. Alternativt sprids mötesrum ut på 
våningarna men ska då vara strategiskt utplacerade, 
tydligt utmärkta och framför allt lätta att hitta till för såväl 
medarbetare som externa besökare. Tyngdpunkten 
ska ligga på mötessituationer för 10–20 eller 20-30 
personer och vara utrustat med välutvecklat teknikstöd 
och bokningssystem. Mötescentret måste fungera som 
en helhet tillsammans med aula och eller multistudios 
vid konferenser samt vid behov användas som stöd i 
undervisning. 

ENTRÉ

Fungerar även som 
arbetsplatser för studenter 

och lärare 
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 VIDARE DISKUSSION

PERSONALRUM
Tillsammans med resten av institutionerna eller 

i food court tillsammans med studenter?

TOALETTER
Inom varje enhet?  WC-grupper i huset som

 delas med alla andra? 

 

NÄRHET TILL STUDENTER
Hur kan miljöerna stödja närheten 

mellan lärare och student? Till vilken grad? 
Var, hur och när sker mötena?

 

OMSTÄLLNINGSBARA KONTORSMILJÖER
Till vilken grad ska kontorsmiljöerna kunna ställas 
om till annan kontorslösning eller annan miljö (labb/
undervisning)? Hur byggs lokaler öppna för förändring? 

KONTORSMILJÖER 

MÖTESCENTER
Hur utformas framtidens möteslokaler? Vilket behov finns och vilka 
stödfunktioner behöver finnas för väl fungerande mötessituationer? 

Klustras mötesrummen tillsammans eller ska de vara spridda i 
kvarteret. Vid det senare alternativet hur blir de lätta att orientera 

till? 
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 VISION

Centralverkstaden är en annan stödstruktur som är central för universitetets 
forskarmiljöer och stödjer med tillverkning i många material. Centralverkstaden 
präglas av säkerhet, öppenhet och tillgänglighet. Här kan du få utbildning på 
tillverkningsprocesserna och körkort för att själv sköta tillverkningen eller beställa 
tillverkning enligt just dina specifikationer. 

Forskarmiljöernas behov av gas, kemikalier, material och förbrukningsvaror 
hanteras i den centrala logistikhubben. Logistikhubben säkerställer en säker 
hantering av forskarmiljöernas logistikflöden och möjliggör för kostnadseffektivitet 
genom ökad samordning av inköp.

Universitetets forskarmiljöer är utformade med fokus på verksamhetens behov på 
lång sikt där lokalen ger utrymme för att forskningens behov förändras. Takhöjd, 
storlek på dörrar och volym ger utrymme för flexibilitet. Anslutningar av exempelvis 
vatten och avlopp finns förberett för att undvika dyra framtida ombyggnationer. 

Forskarmiljöerna är synliga direkt eller indirekt och genom dem beskrivs 
universitetets verksamhet visuellt. Våra samarbetspartners är trygga att samverka 
i universitetets forskarmiljöer. Genom vår respekt för sekretess och rutiner för 
hantering av densamma lägger universitets forskningsmiljöer grunden för 
banbrytande forskningsresultat som skapar samhällsnytta.

FRÅN CAMPUSPLAN 2025
Universitet bedriver tillämpad forskning i samarbete med näringsliv och offentlig sektor 
och medverkar till att nya företag skapas i regionen. Sådan samverkan ska stärkas och 
bli fysiskt tydlig i miljön.  (s. 8)

En stark forskningsbas ger förutsättningar för världsledande forskning inom ett antal 
styrkeområden. (s. 15)

En viktig hållbarhetsaspekt är att nya arbetslokaler, oavsett för forskning eller för 
kontorsverksamhet, utformas generella och flexibla så att andra verksamheter enkelt 
ska kunna ta över utrymmena. (s. 27)

IDÉ

Universitetets forskarmiljöer stödjer universitetets verksamhet på ett effektivt sätt, 
forskarmiljöerna nyttjas brett av forskare vid universitetet och externa aktörer med 
utgångspunkt i forskningens behov mer än organisatorisk tillhörighet. 

Det finns strukturer som stödjer alla universitetets forskarmiljöer exempelvis 
genom den centralt placerade service-hubben. Här möts forskare och teknikstöd 
över ämnesgränser i en både formell och informell kontext. Här finns möjligheter 
för samtal över en kopp kaffe eller formella möten. Här kan du skapa en temporär 
arbetsplats när just du behöver vistas längre stunder i närheten av labbet. Behöver 
du sätta ner din dator för tillfällig datahantering har universitetets forskarmiljöer 
touch-down platser i direkt anslutning till de laborativa miljöerna. 

FORSKARMILJÖER
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Universitetets modell för forskningsinfrastruktur (LTU-363-2020) ligger som grund
och inom ramen för strategiskt uppdrag för forskningsinfrastruktur (LTU-12-2020)
utvecklas universitetets arbete genom processer, stöd, service och organisation
med målet att framtida forskarmiljöer skall möta verksamhetens behov av 
effektivitet, tillgänglighet, samverkan och säkerhet.  

Genom en kartläggning av universitetets forskarmiljöer i befintligt bestånd 
identifierades egenskaper och rumsliga förutsättningar som är grundläggande för 
forskarmiljöerna. I arbetet identifierades även olika forskarmiljöer som idag inte 
har något med varandra att göra men som skulle kunna dra nytta rumsligt eller 
egenskapsmässigt av att placeras nära varandra. Arbetet har genomförts genom 
labbvandringar och workshops tillsammans med forskare och företrädare för 
universitetets laborativa verksamhet. 

Som resultat utvecklades fyra kategorier av forskarmiljöer: Kemi och Analys, 
Visualisering, sensorer och människor, Process och industri samt utvändig laborativ 
yta. Beskrivning av förutsättningar för lokaler  inom kategorierna beskrivs till höger 
på sidan.  Med utgångspunkt från kategorier och analys av forskarmiljöernas 
samverkan och samband föreslås två alternativ för urval av labbmiljöerna i 
deltakvarteret.

ALTERNATIV A
Detta alternativ ser till helheten där fokus på sambandsvinster sett över hela 
universitetets forskarmiljöer. Alternativet innebär att forskarmiljöer från de hus 
som evakueras (C, D och F) flyttar tillsammans med delar av forskarmiljöerna i A- 
och E-husen. 

ALTERNATIV B
Detta alternativ grundar sig på att i huvudsak forskarmiljöer från de hus som 
evakueras (C, D och F) ersätts med nya kvarteret. I addition till detta flyttar även 
centralverkstaden från E-huset med. 

KATEGORIER
KEMI & ANALYS

Det finns vatten, gas, destillerat vatten och experimentklassad ventilation 
för dragskåp anslutet till rummen. Alla rummen är förberedda med avlopp 
och har kemikalieresistenta golv. Där behov finns kan klimatet kontrolleras. 
Elinstallationerna är flexibla och anpassade för de krav som den laborativa 
verksamheten kräver för framtiden. Rummen är utrustade med gasdetektorer och 
automatisk avstängning av gas.

VISUALISERING, SENSORER & MÄNNISKOR
Rummen är förberedda med vatten och avlopp som kan kopplas vid behov.
Elinstallationerna är flexibla och anpassade för de krav som den laborativa 
verksamheten kräver för framtiden, KB-kanaler är standard. Där det finns behov är 
IT-infrastrukturen förstärkt för verksamhetens behov.

PROCESS & INDUSTRI
Rummen är anpassade för att tåla slitage, har tåliga ytskikt, tryckluft och ventilation 
som klarar av de verksamheter som smutsar, dammar, och ryker. Alla rummen är 
utrustade med vatten, avlopp och golvrännor samt slamavskiljning där behov finns. 
Vissa av rummen har utrustats med särskilt förstärkta golv för de verksamheter 
som medför särskild belastning på byggnadens konstruktion. Elinstallationerna 
är flexibla och anpassade för de krav som den laborativa verksamheten kräver för 
framtiden.

UTOMHUSYTOR
• Fordonspark
• Miljögård
• Utvändig experimentyta - inhägnad yta 

för universitetets experimentella 
verksamhet som behöver utomhusmiljö. 

FÖRRÅD
• Fr 1 - Förråd i labben
• Fr 2 - Förråd i anslutning till labben
• Fr 3 - Långtidsförvaring till labben 

(utanför Deltakvarter) 

CENTRAL SERVICE HUB   
• Drift- och underhållsstöd
• Centralförråd för förbruknings-

varor, gas, kemikalier och material
• Centralverkstad
• Post- och godshantering
• Omklädningsrum och tvätt
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 SAMBAND

Maskinrum
Service  

Hub Analys

Kemi 
Smutsig

Kemi 
Ren

Verkstad
Tunga 
labb

Kontor

IT-Labbmöjlig marknivå

Maskinrum Omklädning Analys

Kemi 
Smutsig

Kemi 
Ren

Verkstad
Tunga 
labb

Kontor

Service 
Hub

IT-Labb

Kontor

möjlig marknivå

Omkl

Gasförråd MiljögårdFordonspark

Utvändig 
experimentytaFörråd K3

IT-schakt

Central-
verkstad Centralförråd

Drift- och 
underhållsstöd

Omkl/tvätt

CENTRAL SERVICE- HUB

Post och gods

Analys

Kemi RenKemi Smutsig

Montagehall / 
Studentyta 

E-huset

Praktiska 
lärmiljöer

IT-labb

AktivitetslabbUtemiljö

Utanför nytt kvarter

Kemi smutsig

ex. makerspace,
metodsalar, 
studentlabb 

Nanolabb

FÖRKLARING
Kemi & analys

Visualisering, sensorer och 
människor

Process & industri

Utomhusytor

Praktiska undervisningsmiljöer

Förråd

Anslutning

Direkt anslutning

Samband

Behov av inlastning

Behov av diskret entré

Väldigt smutsiga labb

Tunga labb 
smutsiga

Tunga labb rena

Separat 
platta

M
ÖJ

LIG
TV

IS
UT

AN
FÖ

R N
YT

T K
VA

RT
ER

IN
OM

 N
YT

T K
VA

RT
ER

FORSKARMILJÖER



s. 35 
KONCEPTKATALOG

  Luleå tekniska universitet2020-05-18
DELTAKVARTERET 

 VIDARE DISKUSSION

DISKRETION
Hur hanteras inpassering för forskning där medverkande 

personer behöver vara anonyma? 

Hur hanteras inlastning av material till forskning som är 
sekretessbelagd?

Hur hanteras synliggörande av forskning samtidigt som 
vi säkrar sekretess när vi behöver?

 

DISTRIBUERA
På vilket sätt mottas och levereras material, 
kemikalier, gas och annan utrustning ut till 

labben på ett säkert och effektivt sätt?

NÄRHET LABB & KONTOR
Hur nära?  Vilka kontorsmiljöer 

behöver placeras nära labb? 

FORSKARMILJÖER

RELATIONEN MELLAN PRAKTISKA 
LÄRMILJÖER OCH FORSKARMILJÖER                      

Samband, volymer och samnyttjande 
behöver utredas tillsammans med 

studiemiljöer.
 

DEBRIEFINGRUM
Vilka labbmiljöer har nytta av ”grupprum” 
i närheten av labben där en större mängd 
personer kan samlas och genom sändning se 

vad som pågår i labbet? 

Vilka labbmiljöer har nytta av sändning för 
övervakning av experimentell verksamhet 

på distans?

SMARTA - LOKALER
Lokaler med ljud, ljus, vent som stödjer 

forskningsverksamheten och som tillåter 
omformationer och ombyggnationer 

måste beaktas tidigt.


