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Mötets agenda 
1. Placering av VKU-miljön 

2. Arbetsprocess för reducering av ytor 

3. Strategisk planering för campusomställning 

4. Planerat arbete med kommunikation 

5. Så jobbar vi som ett projekt 

 Placering av VKU-miljön 

Den laborativa typmiljön för vibrationskänslig utrustning kan inte placeras i Deltakvarteret 

då tidigare geotekniks utredning visat att kravställningen ej kan uppnås på platsen. Utredning 

för att finna ny placering har genomförts under dec 2021-maj 2022 (LTU-1046-2020-34).  

 Överenskommelse punkt 1 

VKU-miljön kommer att placeras norr om Deltakvarteret och väster om Wibergsgården på 

nuvarande parkeringsyta bakom D-huset. Framgent i projektet benämnd som G-tomten. 

 Arbetsprocess för reducering av ytor 

Enligt uppdrag från styrgruppsmötet 25 maj 2022 arbetar projektet med reducering av ytor i 

Deltakvarteret med fokus på att nå långsiktigt hållbara ekonomiska ramar.  

Tid Kl 15-16.30 17 juni 2022 

Plats A3583 

Närvarande Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor (ordförande) 

Pär Weihed, prorektor 

Veronica Sundström, universitetsdirektör 

Fredrik Edfast, chef Fastighet och service 

Mia Oldenburg, chef Kommunikation och samverkan 

Ulrica van Deventer, chef Planering och ekonomi 

Jenny Kajberg, projektledare Delta verksamhetsprojekt 

 

Justerare Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor (ordförande) 
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 Överenskommelse punkt 2 

Deltakvarteret minskas med ca 5000 m2 innan programhandlingsarbetet återupptas. 

 Strategisk planering för campusomställning-information 

Det pågår en omfattande omställning av campus som berör alla byggnader där universitetet 

har verksamhet. För att säkerställa att universitetet har ändamålsenliga lokaler för lång tid 

framöver krävs ett helhetsgrepp. Planering pågår för ett arbete där LTU och Akademiska 

hus tillsammans skapar förutsättningar för långsiktig utveckling av campus för att möta 

framtiden.  

 

 Planerat arbete med kommunikation-information 

Ny kommunikatör är på plats sedan 1 juni. Arbete har påbörjats med vision och mål för 

campusomställningen samt webbstruktur som stödjer arbetet. Inför sommaren kommer en 

kommunikationsinsats kopplat till beslut om VKU-miljöns placering. Nästa 

kommunikationsinsats planeras inför omstart av programhandlingen, preliminärt aug/sept.  

 

 Så jobbar vi som ett projekt-information 

Vid föregående styrgruppsmöte gav styrgruppen uppdrag till projektledningen att ta fram 

ett förslag på hur man i Deltaprojektet kan verka för att verksamhetsstödet och akademin 

samlas kring uppgiften och tillsammans skapar Deltaprojektets resultat som en organisation 

(Ett LTU). Några principer presenterades som utgångspunkt: 

• När alla förstår samspelet förstår vi vår roll 

• Alla som har en roll i projektet kan följa projektets framdrift 

• Vår kultur gör att vi berättar om vad som fungerar 

 

 

 

 


