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Styrgruppsprotokoll för Delta-kvarteret 2021-10-28 
 

 

 

Mötets agenda 

 Arenan 

 Överenskommelse punkt 1 

LTU står fast vid att en arena med 650 platser ska ingå i Deltakvarteret. LTU vidhåller 

vidare att arenan ska utformas i solfjäderform med möjlighet till delning i tre salar att 

användas var för sig eller slås samman. 

 Placering VKU-miljön 

 Överenskommelse punkt 2 

Utifrån den geotekniska undersökningen kommer den vibrationskänsliga miljön att placeras 

utanför Deltakvarteret för att kvalitetskraven för VKU-miljöerna ska kunna uppfyllas. Även 

de typmiljöer som ingår i hallar utgår från Deltakvarteret, planering pågår för renodling av 

vilka miljöer som ska ingå i hallar. 

 

 

Tid: 2021-10-28  

Plats: Teams  

Närvarande Pär Weihed, Prorektor (ordförande)  

Veronika Sundström, Universitetsdirektör  

Ulrica van Deventer, Chef Planering och ekonomi  

Mia Oldenburg, Chef Kommunikation och samverkan 

Fredrik Edfast, Chef Fastighet och service  

Pernilla Hellberg, Huvudprojektledare Deltakvarteret  

Jenny Kajberg, projektledare labb 

Karin Bergquist, projektledare/sekreterare 

 

 

Justerare 

 
Pär Weihed, Prorektor (ordförande)  
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 Laboratorievägen – informationspunkt 

Bil och busstrafik längs Laboratorievägen är den största källan till störningar enligt tidigare 

genomförda vibrationsmätningar. Överenskommelse behöver fattas med Luleå lokaltrafik 

om flytt av bussgatan. Under byggtiden kommer Laboratorievägen inte att vara öppen för 

allmän trafik. 

 

 Servering  

 Överenskommelse punkt 3 

Styrgruppen är överens om att någon typ av servering behöver finnas i Deltakvarteret och 

är medvetna om att medfinansiering i form av justerad hyresnivå krävs. Akademiska hus är 

också beredda på att stötta en servering finansiellt. Beslut tas vid senare tillfälle. 

 

 Ekonomi - informationspunkt 

Behov finns av en genomgång av den kalkyl som presenterats. 

 

 


