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Mötets agenda 
1. Organisation Deltaprojektet 

2. Målbild och kommunikation av campusomställning 

3. Ekonomiska förutsättningar 

4. Hallprogrammet 

5. Omställningsarbete utanför Deltaprojektet 

 

 Organisation delta verksamhetsprojekt 

 Överenskommelse punkt 1 

Uppdaterad organisation för Deltaverksamhetsprojekt publiceras på webben och dokument 

som beskriver ansvar och roller uppdateras.  

 Ekonomiska förutsättningar 

 Överenskommelse punkt 2 

Med anledning av rådande situation i omvärlden ha kostnaden för att bygga ökat. En 

reducering av ytor i Deltakvarteret skall genomföras för att nå långsiktigt hållbara 

ekonomiska ramar för universitetet. 

Tid kl 15.30-17 25 maj 2022 

Plats B301B 

Närvarande Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor (ordförande) 

Pär Weihed, prorektor 

Veronika Sundström, universitetsdirektör 

Fredrik Edfast, chef Fastighet och service 

Mia Oldenburg, chef Kommunikation och samverkan 

Ulrika van Deventer, chef Planering och ekonomi 

 

Justerare Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor (ordförande) 
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 Hallprogrammet-information 

Utredning pågår avseende E-husets takkonstruktion. I väntan på resultat av utredningen 

avvaktar projektet fortsatt framdrift av laborativ typmiljö för Hallar. Arbetet återupptas i 

samband med planering av möjliga åtgärder för E-huset.  

 

 Omställningsarbete utanför Deltaprojektet 

Sedan Deltaprojektet startade har situationen på campus förändrats genom att typmiljö för 

VKU och typmiljö för Hallar inte kan placeras i Deltakvarteret. Under tiden har också en 

utredning av E-husets takkonstruktion inletts samtidigt som en reducering av 

Deltakvarterets storlek skall genomföras för att nå långsiktigt hållbara ekonomiska ramar. 

En omstrukturering av funktioner på campus kommer att krävas i den campusomställning 

som pågår.  

 Överenskommelse punkt 4 

Den omstrukturering i befintliga hus som krävs för att möta campusomställningens behov 

bör tas som en LTU-gemensam kostnad. Fördelning av kostnader mellan institution och 

LTU beslutas från fall till fall.  

 

 

 


