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Styrgruppsprotokoll för Delta-kvarteret 
 

 

 

 Beslutspunkt 

 Hur ska ekonomisk ersättning kring TVM:s deltagande i 
kommande processer hanteras 

 Överenskommelse gällande process 

Det grundläggande rektorsbeslutet att laborativ verksamhet som måste flyttas på grund av 

brister i inomhusmiljön eller flyttas för att öka samverkan och säkerhet i Delta-kvarteret, 

ska finansieras av universitetet centralt och tillämpas på liknande sätt som det hanterats för 

SBN och HLT. Dvs ersättning till institutionen avseende deras arbetsinsats i kommande 

processer som kopplar till VKU-miljöns placering, regleras genom bokslutsdisposition. 

 Överenskommelse i samband med eventuell flytt 

Det grundläggande rektorsbeslutet som beskrivs i punkt 1.1.1 gäller även för eventuella 

kostnader som uppstår i samband med omlokalisering av verksamheter pga. VKU-miljöns 

placering. 

 

Tid 30 september 2021, kl. 15:00-16:30 

Plats Teams 

Närvarande Pär Weihed 

Veronika Sundström 

Fredrik Edfast 

Ulrica van Deventer 

Mia Oldenburg 

Jenny Kajberg 

Pernilla Hellberg 

 

Justerare Pär Weihed 
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 LTU:s inriktning kring frågeställningen av Arenans 
utformning i förhållande till de alternativa lösningar som 
Akademiska Hus föreslagit 

 Överenskommelse 

LTU:s hållning i frågan är att man håller fast vid den föreslagna utformningen i 

konceptkatalogen och lokalprogrammet. Projektgruppen för Deltakvarteret har i uppdrag att 

fortsätta arbeta med den lokalprogramsbeskrivna arenan.   

 

 Förmedling av grundläggande rektorsbeslut  

Projektgruppen behöver ledande personers hjälp med att förmedla och förankra tagna 

rektorsbeslut. Framförallt de två besluten som handlar om; 

▪ att helt lämna C, D, F och K-husen för att skapa nya framtidsmiljöer med 

högkvalitativ infrastruktur, i Delta-kvarteret 

▪ LTU framtida arbetsplats 

 

Dessa beslut har stor påverkan på arbetet med att utforma Deltakvarteret. 

 

Projektgruppen föreslår att en (alt flera) visionsfilm(er) för Deltakvarteret tas fram. 

Filmen ska vara konkret och kommunicera ett tydligt varför, men också vara visionär för att 

väcka intresse och inspiration. 

 Överenskommelse 

Styrgruppen anser att det är en bra idé och ger projektgruppen i uppgift att jobba vidare 

med frågan. 

 Placering av VKU-miljön 

 Överenskommelse 

Deltakvarteret fortsätter att utreda alternativa placeringar och lägga på ett byggraster för 

utvärdering. 

 Informationspunkt 

 Tidplan och avstämning av projektbudget 

Den interna projekteringsbudgeten är i balans men kostnader för konsultarvoden ökar i och 

med det stora omtag som pågår. Programarbetet är ca 5 månader försenat i förhållande till 
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upprättad tidplan för programhandlingen. I förhållande till upprättad totaltidplan ligger 

projektet ca ett år efter tidplan. Akademiska Hus arbetar med att uppdatera tidplanen.  


