
  Protokoll  1(2) 
Område Datum Dnr 
 2020-10-15 LTU-1046-2020 
Handläggare Process 
Pernilla Hellberg 11.6.1 Hantera förändrat behov av 

lokaler och yttre miljö 
 

Elektronisk justerat 
  
Luleå tekniska universitet 
e-signerat av: 
Pär Weihed, 2020-10-16 
 

Luleå tekniska universitet  971 87 Luleå 
0920-49 10 00  www.ltu.se 

 

Styrgruppsprotokoll för Delta-kvarteret 2020-05-08 
 
 

 

Mötets agenda 

 Grundläggande antagande 
Luleå Tekniska Universitet ska även fortsättningsvis vara ett campusuniversitet med hög närvaro 
och tillgång till forskningsinfrastruktur och lärmiljöer av hög kvalitet. 

 Överenskommelse punkt 1 

Antagandet kvarstår. Styrgruppen tror på antagandet att universitet även i framtiden 
kommer att vara ett campusuniversitet med hög närvaro. De laborativa miljöerna kommer 
att locka studenter och klassrumsundervisningen förväntas kvarstå. Ökad 
distansundervisning står inte i kontrast till detta utan det är en tillväxtstrategi att även öka 
distansundervisningen. 

 Akademisk hemvist 

 Överenskommelse punkt 2 
Ett uppföljande möte med prefekterna ska hållas gällande den bärande idén. Generellt en bra 
arbetshypotes men prefekterna bör vara med. Pär Weihed deltar på uppföljningsmötet. 
 

Tid 2020-05-08 
Plats B261 
Närvarande Pär Weihed, Prorektor (ordförande) 

Veronika Sundström, Universitetsdirektör 
Ulrica van Deventer, Chef Ekonomi och planering 
Pål Kastensson, Chef Kommunikation och varumärke 
Fredrik Edfast, Chef Inre och yttre miljö 
Pernilla Hellberg, Huvudprojektledare Deltakvarteret 
 

Justerare Pär Weihed, Prorektor (ordförande) 
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 Aula-Auditorium-Multisal 

 Överenskommelse punkt 3 
Deltakvarterat skall fortsätta jobba efter tidigare beslut om en aula för 600 personer med 
multifunktion för att passa såväl undervisning som konferenser. 
 

 Labblokaler/Forskarmiljöer 

 Överenskommelse punkt 4 
Vid ev flytt av labblokaler från andra hus än de drabbade är det viktigt att ämnesföreträdarna är 
med. Mötet skickar frågan tillbaka till projektet för vidare utredning 
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